
 

 

Benvolguts vilatans/es, 

Aviat entrarem a la Fase 1 del desconfinament, i ens agradaria expressar el següent: 

 Moltes gràcies a totes persones que heu passat tot el confinament a la nostra 

població, ja que la gran majoria heu tingut un comportament exemplar. 

 També ens agradaria agrair un cop més la tasca realitzada pèls nostres 

professionals sanitaris, ja siguin els del Consultori Mèdic com tots els treballadors 

de la nostra Residencia d’avis, la seva entrega i professionalitat fa que ens puguem 

sentir molt i molt orgullosos de tots ells. 

 Ara que els comerços i establiments de restauració aniran reobrint, us volem 

encoratjar a comprar i anar als establiments de la vall, al final són veïns nostres 

que han viscut la pitjor part d’aquesta crisi i ara creiem que és moment d’ajudar-los 

entre tots. 

 Tot i entrar a la Fase 1 no podem abaixar la guàrdia i per tant insistim en el fet que 

és obligat mantenir les distàncies de seguretat, realitzar una bona higiene personal 

i recomanem de forma molt especial la utilització de mascaretes quan aneu als 

diferents establiments i comerços, fem-ho per la nostra protecció, però també per 

respecte als comerciants. 

 Quant es produeixi el canvi de fase, ja podran pujar tots aquells familiars, segones 

residències o clients dels diferents establiments de la Vall que visquin a la 

Catalunya Central, és per això que els volem donar la benvinguda, gràcies a tots 

per haver respectat el confinament, i els que pugueu pujar gaudiu al màxim de la 

Vall que com tots sabeu a la primavera encara està més espectacular. 

 Quant es confirmi l’entrada a Fase 1, tornarem a obrir el punt d’emergència 

(només el diumenge), únicament per aquelles persones de segona residència i 

veïns del poble que vulguin deixar el tèxtil sanitari. Cal recordar que ja s’han posat 

les primeres sancions, i un cop obrim el punt d’emergència no es faran més avisos, 

serà sanció directa a tota aquella persona que no deixi les seves deixalles separades 

correctament. 

 

Molt Atentament, 

 

Francesc Riu Canudas  

Alcalde de Sant Llorenç de Morunys 

alcaldiapiteus@gmail.com 

Sant Llorenç de Morunys, a 14 de maig de 2020. 


