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Vesprades sota l’Alzina de Fonollosa és una proposta cultural d’estiu 
que s’emmarca en l’entorn natural de la incomparable Alzina centenària del Mas 
Querol de Fonollosa (vegeu foto superior), declarada Arbre Monumental de Cata-
lunya.
En edicions passades, artistes com Els Catarres, Andreu Rifé, Gerard Quintana i 
Jordi Batiste, Els Amics de les Arts, Beth, Cesk Freixas, Anna Roig i l’Ombre de Ton 
Chien o Carles Belda han actuat sota l’Alzina. Una proposta que posa en contacte 
música i natura i que s’ha fet un lloc en l’oferta cultural de les nits d’estiu al Bages.
Des de la Comissió Vesprades de l’ACR de Fonollosa us convidem a participar d’unes 
vetllades inoblidables sota l’Alzina, enmig de boscos i camps, embolcallats de màgia, 
tranquil·litat i de la bona música que ens hi oferiran.
Podeu trobar més informació sobre la programació i els artistes convidats a

www.vesprades.cat

La NIT VIVA és un espectacle que recrea la vida a pagès de fa més d’un segle i 
que combina quadres d’oficis antics i pessebre.
La representació transcorre pels carrers i interior de cases centenàries del Raval 
del Sastre del poble de Fonollosa (Bages) i hi participen més de 190 persones dels 
pobles de Fonollosa, Camps, Aguilar de Segarra i rodalies.
La NIT VIVA, és una mirada als nostres orígens rurals i catalans; és la recuperació 
d’uns costums ja oblidats; és l’estima cap a la terra; és la representació de l’esforç, 
el fruit d’un treball, la il·lusió,…
Enmig d’una nit quieta i freda una estrella ens fa llum, i el caliu d’uns pagesos i 
pageses ens anuncien que hem d’obrir les portes a la imaginació…!
Us convidem a acompanyar-nos-hi!

www.nitviva.cat











938 764 444
 www.vilavila.com

us desitja bo
na festa m

ajor !
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Programa d’actes





Veïnes i veïns, amigues i amics,

Fa un any i mig poc ens podíem imaginar que ens trobaríem en la situació actual, 
immersos encara amb una pandèmia mundial feixuga, que ens ha trastocat la vida, 
la quotidianitat i ha canviat molts dels hàbits que teníem assumits com a “normals”. 
A Fonollosa, el nostre poble, hem intentat tirar endavant malgrat les dificultats i, de 
nou, ens trobem a les portes de la Festa Major. Una festa adaptada a les limitacions 
vigents però, en essència, la nostra Festa.

Ara és moment de mirar endavant, pensar amb la recuperació i en un futur im-
mediat il·lusionador. A nivell de país i a nivell de poble. A Fonollosa, per exemple, 
tenim reptes immensos com la construcció de la nova Escola (un projecte gegantí 
de més de 2 milions d’euros d’inversió, que ja tenim en marxa i que el proper 2022 
s’iniciarà) que ha de millorar la qualitat en que els nens i les nenes reben l’educació, 
i que garanteix la consolidació del projecte al nucli fonollosenc; i també la rehabili-
tació i reconversió de la Fàbrica com a nou espai social i cultural on desenvolupar la 
vida comunitària del poble. Un espai nou, adequat a les necessitats dels nous temps, 
una proposta per la qual ja tenim bona part del finançament i que podrem iniciar 
en el proper bienni.

És un orgull immens poder-vos dirigir aquestes paraules com a Alcalde, celebrant 
que ens  puguem trobar de nou, i desitjant que els dies que tenim al davant sa-
piguem combinar la diversió, la convivència en comunitat, i la seguretat i salut de 
totes i tots.

Vull felicitar a tots els membres de la comissió la implicació en l’organització de 
la festa, les hores, les idees i la voluntat. Fa dies que treballeu per preparar tot el 
reguitzell d’actes que tenim en aquest llibret, adotant-los a les limitacions i modi-
ficacions normatives. Especialment també vull agrair als membres de la Junta de 
l’ACR que ara han finalitzat el mandat després d’un període extremadament compli-
cat i trepidant. Rebeu tot el reconeixement que mereixeu tots aquells qui treballeu 
de manera desinteressada pel poble, sovint exposats a la crítica fàcil i gratuïta; en 
nom de l’ajuntament, el més sincer homenatge a tota aquella gent implicada que 
fa que Fonollosa sigui una terra pròspera i dinàmica. I molta sorts i encerts als que 
n’agafeu el relleu; continuarem col·laborant i estem a la vostra disposició per tot allò 
que us convingui.

Sapiguem compartir aquests dies de festa amb familiars, amics i veïns. Estimem 
al poble, a aquest petit racó de territori immers al bell mig de Catalunya, on hem 
tingut la sort que ens hi ha tocat viure. Cuidem-nos.

Bona Festa Major a tothom. 
Visca Fonollosa, i visca Catalunya!

Eloi Hernàndez i Mosella
Alcalde de Fonollosa

Salutació de l’Alcalde



PROGRAMA D’ACTES
del 15 al 23 d’agost

15 d’agost,
diumenge

A les 8 del vespre, a la pista poliesportiva

Pregó de Festa Major, a carrèc d’Armand de Luna. 
Ha estat metge de família del nostre municipi aquests 
darrers anys!

A continuació cap a 2/4 de 9, a la pista poliesportiva 

HAVENERES, a càrrec del grup d’Haveneres Norai
*Per participar en l’activitat us heu d’escriure trucant al 629076118 
(Marta) o enviant un correu electrònic a info@acrfonollosa.cat

16 d’agost,
dilluns

A partir de les 6 de la tarda, fora de la pista poliesportiva

Torneig de Volei Mixte
Jugaran 6 persones per equip, però no està limitat el nombre de 
persones de l’equip. Els jugadors han de tenir mínim 14 anys.
* Per apuntar-se cal trucar abans del 9 d’agost al:
659340658 (Ismael) o 638616048 (Marta)

Dies 17, 18 i 
19 d’agost

A partir de 2/4 de 7 de la tarda, a la pista poliesportiva

Torneig de Futbol Sala
Cada equip tindrà sopar gratuït en quedar eliminat. Els tres pri-
mers classificats rebran un trofeu i el guanyador un pernil.
* Per apuntar-se cal trucar abans del 9 d’agost al:
682708420 (Oriol) o 638597832 (Nil)
Inscripcions: 60 €
Fer transferència al CC ES9001828618920200086405 possant 
CONCEPTE: Torneig futbol sala + [nom de l’equip].



20 d’agost,
divendres

A les 10h del matí, a la plaça 1 d’octubre

Torneig de Futbolí per parelles
Contacte; 682 708 420 (Oriol D.) Nombre de plaçes limitades!

A les 8 de la tarda, a la pista poliesportiva 

Nit Jove. Nit de còctels a la pista de Fonollosa amb mú-
sica d’ambient, taules de màxim 10 persones. Sopar amb 
Food Truck ROCK’N’RAOLA hamburgueses de qualitat.
Obligatori reservar taula trucant o enviant un whats a (Jan 
(609983348) i Guillem(622877229)

21 d’agost,
dissabte

Sortim de la plaça 1 d’Octubre

Caminada i Cursa Popular
Curta (aprox. 6 kms), sortida a 2/4 de 9
Llarga (aprox. 15 kms), sortida a 2/4 de 8

A les 9 del vespre, a la pista poliesportiva

Tornen els 80’s!
Sopar Vuitanteru a càrrec de “La cuina de la Vicenta”             
Menú: entrants variats, còctel de gambes, rap allagostat, pijama, 
sangria de cava, aigua i refrescs i xupitos                       
Preu: 15 €
* Podeu apuntar-vos per grups bombolla fins el 17 d’agost a: info@
acrfonollosa.cat - 649573632 (Mercè) - 616968141 (Glòria) 

Després del sopar gaudirem de l’actuació del Michael 
Jackson Fonollosenc i d’una espectacular mostra de balls 
llatins a càrrec de la parella Silvia i Aleix.                           

I a continuació tornarà el ritme disco
més autèntic amb els DJ’s de BOÎTE LENNON.



22 d’agost,
diumenge

A 2/4 d’11 del matí

Plantada de Gegants

A les 11 del matí

Missa Solemne en honor a la Santa Elena,
amb acompanyament musical

Tot seguit,

Ball de Gegants de Fonollosa

A 2/4 de 8 del vespre, a la pista poliesportiva

Concert de Festa Major amb el Grup Millenium
*Per participar en l’activitat us heu d’escriure trucant al 629076118 
(Marta) o enviant un correu electrònic a info@acrfonollosa.cat

CONCURS FOTOGRÀFIC
Envia’ns la teva millor imatge feta dins del municipi i 

participa al concurs fotogràfic de Festa Major!
Premis per les tres millors imatges. Els guanyadors 

es faran saber en l’acte de dilluns 23 a la nit.
Data límit per enviar-les; dissabte 21 a les 12h.
Contacte; Whatsapp a 682 708 420 (Oriol D.)

mail; acrfonollosa@gmail.com o penjeu-la a l’Instagram 
etiquetant-nos! @acrfonollosa



23 d’agost,
dilluns

A les 10 del mati,
Missa dels Difunts

A les 11 del mati, a la pista poliesportiva

Espectacle “Tastacirc”
Espectacle de números de circ protagonitzats pel pallasso 
Tastacirc, per tots els públics i a càrrec de la companyia “Tot circ”.
En Tastacirc, malabarista, equilibrista... rei de la pista, ens farà 
passar una bona estona gaudint del circ i dels gags d’humor.

A continuació, 
Tastet de circ
Taller participatiu per a tots els nens i nenes amb materials de circ 
(plats xinesos, diàbolos, rulos d’equilibri...).
Per acabar, podreu gaudir d’uns tallers i manualitats per construir 
alguns elements de circ (malabars, cintes...).
Hi haurà un espai amb inflables pels més petits.
*Per participar a l’activitat us heu d’inscriure trucant al 649707356 
(Sara) o enviant un correu electrònic a info@acrfonollosa.cat .

 

A les 9h des vespre, a la pista poliesportiva

“Les històries de l’avi Josep”
Teatre proper i càlid per explicar-vos quatre històries que podrien 
estar parlant de la persona que teniu al costat, o fins i tot de 
vosaltres mateixos.
L’avi ens explica les seves històries, però també s’escolta les 
nostres.
*Per participar en l’activitat us heu d’escriure trucant al 629076118 
(Marta) o enviant un correu electrònic a info@acrfonollosa.cat



• La festa major d’enguany estarà marcada per 
les restriccions derivades de la covid-19, i el 
programa podria veure’s modificat per readap-
tar-se a les normatives vigents en cada mo-
ment.

• Gairebé tots els actes es celebraran a la pista 
poliesportiva, amb públic assegut, sense ball, i 
limitació horària fins a les 0:30 hores.

• El servei de bar es traslladarà a un espai in-
dependent del recinte perimetrat de la pista, 
dins de la qual no es permetrà l’entrada de 
begudes.

• L’entrada a tots els esdeveniments continuarà 
sent gratuïta, amb reserva prèvia per a facilitar 
el control de l’aforament.

• Durant els actes serà obligatòria la mascareta 

en tot moment, així com la distància social. Hi 
haurà gel hidroalcohòlic en diferents punts.

• Les cadires estaràn separades, i com a màxim 
es podran agrupar fins a 10 persones del grup 
bombolla.

• Tot i que des de les comissions organitzadores 
de la festa major s’ha fet un gran esforç per 
adaptar el format dels actes a les restriccions 
vigents, us recordem que necessitem la col·la-
boració de tothom a títol individual perquè es 
compleixin les mesures genèriques de protec-
ció (higiene de mans, ús de mascareta, res-
pectar la distància de seguretat de 1,5 mts.). 
Moltes gràcies per endavant i bona festa major.

• En tots els actes us heu d’apuntar, imprescin-
dible.

Informació d’interès

Segueix-nos a Instagram per a les novetats! @elmolideboixeda









Dimarts, dimecres, dijous i divendres de 9 a 13 i de 16 a 19h  

Pots consultar els nostres productes i fer comanda a 

www.forndefonollosa.cat



EXCAVACIONS MIRALLES S.L
Mas Miralles, 08256 Rajadell
info@excavacionsmiralles.com















Venda de Llet
Iogurt · Mató · Formatge Fresc

P r o d u c t e  N AT U R A L

SANT MARTÍ DE TORRUELLA (Bages) · Tel. 93 876 41 23SANT MARTÍ DE TORRUELLA (Bages) · Tel. 93 876 41 23

Cuines a mida, actuals de disseny, últimes tendències
Construccions amb fusta
Subministraments i col·locació de
finestres d’alumini, fusta i P.V.C.
Certificat energètic amb normativa

C/ Major, 4
08259 FONOLLOSA

Tlf. 938 366 055
www.fusteriaclosa.com

Sebastià Closa Coberó
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