BAN MUNICIPAL
SUSPENSIÓ FESTES D’ESTIU 2020
Arnau Llinàs Quintana, Batle Pedani de Palmanyola

FAIG SABER
Estimats veïnats,
És evident que aquest 2020 serà un any que no oblidarem mai. Hem passat mesos molt durs i
complicats. Hem tremolat davant un enemic invisible que ha amenaçat a tot el planeta. Són moltes
les famílies que han patit i pateixen les conseqüències d’aquesta pandèmia , d’una manera o
d’una altra. Per tots ells el nostre més sincer reconeixement.
Com a Batle Pedani, sempre ha estat la prioritat per a jo i per al meu equip de govern el fer les
coses bé i amb seny.
Ara mateix, la manera que millor puc treballar és per la salut de tots, i per la vostra seguretat. Per
tant, hem de continuar treballant en la mateixa línia que ho duim fent aquests darrers mesos, com
a conseqüència d'aquesta pandèmia mundial, que està patint el nostre poble. Si bé és cert que en
el nostre municipi no ha tingut una incidència destacable, hem de continuar amb aquesta situació
d'estabilitat, mantenint les mesures de seguretat i prevenció que recomanen les autoritats
sanitàries.
És per això que hem hagut de prendre decisions difícils i que no ens agradaria que fossin així,
però, lamentablement, pensant en la salut de tots, especialment dels més vulnerables, aquells
majors i ciutadans amb patologies especialment sensibles i delicades amb aquest virus COVID 19.
La decisió de suspendre les festes locals, ha estat la més difícil de prendre en aquests
dies. Ja vam anunciar a l'inici d'aquesta situació la nostra intenció de valorar més endavant la
celebració de les mateixes, i amb la situació actual, una vegada consultada la comissió de festes,
hem pres la decisió de suspendre les festes patronals d’agost. Sabeu que aquest equip de govern
som ferms defensors de les nostres costums i tradicions, però, hem de prioritzar la salut i la
seguretat. A la vista dels últims esdeveniments i tenint en compte la darrera normativa, entenem
que no podem organitzar unes festes segures per als nostres veïnats. Sé que molts joves i veïnats
en general esperen aquests dies amb entusiasme i alegria, dies que serveixen de celebració i
trobada que tots gaudim.
Estem davant d'una situació sense precedents en la nostra història més recent, i, per tant, hem
d'adaptar-nos al que vagi succeint. Fins que els experts no trobin una solució que pugui ajudar a
combatre aquesta pandèmia, la situació d'inestabilitat en l'evolució del virus serà constant,
depenent de factors diversos.
Estic segur que una gran majoria comprendreu aquesta decisió, especialment aquells que heu
estat a primera línia combatent el virus, perquè heu vist la cara més dura d'aquesta pandèmia, i
des d’aquí vull agrair-vos el vostre enorme treball.
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No perdeu l'ànim i l'esperança. Tornarem a ser totalment lliures i podrem celebrar i viure amb
normalitat més aviat que tard. Esper que l'any que ve, estarem en una situació millor per gaudir de
les nostres festes.
Finalment, dirigir-me als joves del nostre municipi, els quals han donat bon exemple de
comportament i de respecte, perquè segueixin així. Són el nostre futur i d'ells també depèn molt
que seguim endavant reconstruint el nostre poble, la nostra economia i aquest tan anhelat esperit
jove que ens fan sentir vius en multitud d'ocasions.
Una afectuosa salutació a tots,

Arnau Llinàs Quintana
El Batle/La Batlessa
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