
Festa Major  
Fonollosa 2019 

del 12 al 19 d’Agost 



 

 



Salutació de l’Alcalde 

Veïnes i veïns, amigues i amics, 
 
És un honor poder-vos saludar en motiu de la Festa Major del nostre poble, en uns 
moments especials d’inici d’un nou mandat, on he renovat el compromís com a 
Alcalde de Fonollosa i on el nou ajuntament ja ha començat a fer les primeres 
passes. Hem renovat la confiança i l’equip pels propers 4 anys. També vol dir que 
hem carregat les piles, i reforçat l’energia, la il·lusió i les ganes de continuar 
treballant pels nostres pobles i tota la seva gent. 
 
Els que estimem Fonollosa, vivim i sentim el poble, sabem que la Festa Major és el 
moment més esplèndid de l’any. Tenim ganes de sortir de casa, de participar dels 
actes, de compartir moments amb totes aquelles persones amb qui al llarg de l’any 
ens veiem, saludem i convivim, però també de retrobar aquells qui en aquests dies 
de festa tornen al poble. Sempre he pensat que tenim una sort immensa que ens 
hagi tocat viure en aquest territori, en aquest racó de pau i tranquil·litat al bell mig 
de la Catalunya central. I per mi això és un motiu d’orgull que mai perdo 
l’oportunitat de reivindicar arreu. 
 
Vull felicitar a tots els membres de la comissió i la Junta de l’ACR la implicació en 
l’organització de la festa, les hores, les idees i la voluntat. Fa dies que treballeu de 
manera desinteressada per preparar tot el reguitzell d’actes que tenim en aquest 
llibret. Però també vull agrair a tots els que durant l’any contribuïu a fer créixer i 
reconèixer Fonollosa des de l’àmbit cultural, social, esportiu, del lleure o educatiu. 
 
La Festa Major és un espai de diversió, de comunitat, d’estima, però també ho ha 
de ser de convivència, de respecte, de reivindicació i de justícia. No puc deixar 
passar l’ocasió per mostrar el meu desig més enèrgic d’alliberament dels presos 
polítics, el retorn dels exiliats, i la resolució democràtica del conflicte que viu el 
nostre país. 
 
Sapiguem compartir aquests dies de festa amb familiars, amics i veïns. Obrim les 
portes i les finestres de les cases i del poble! 
 
Bona Festa Major a tothom. 
Visca la dignitat i la llibertat! Visca Fonollosa, i visca Catalunya! 

 

Eloi Hernàndez i Mosella 

Alcalde de Fonollosa 



 

 

Nit Viva 
La Nit Viva és un espectacle que recrea la vida catalana            

a pagès de fa més d’un segle i que combina quadres de             

pessebre i oficis antics. La representació transcorre pels                 

carrers i interiors de les cases centenàries del Raval de Baix    

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 acompanyar-nos-hi! 

10 anys de Nit Viva 



 



 



   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  







 

 







 

 

 



 

 

 



 

  



 

 



 

 



 



del 12 al 19 d’agost 

Tots els actes seran gratuïts (excepte 

els sopars i dinars específics, indicats 

en el programa).  

Hi haurà servei de bar i entrepans  

durant tota la festa major. 

dilluns 12 d’agost, dimarts 13 i dimecres 14  

 - a partir de les 6 de la tarda, a la Pista Poliesportiva 

Torneig de Futbol Sala 

Cada equip tindrà sopar gratuït en quedar eliminat                

Els finalistes rebran un trofeu; els guanyadors, un pernil 

*Per apuntar-se cal trucar al:                                                              

638597832 (Nil) o al 682708420 (Oriol) 

Tots els dies, sopars        

a la fresca. 
Inscripcions 50€ per equip 

dijous, 15 d’agost 

 - sortim de la Plaça 1 d’Octubre 

Caminada i Cursa Popular 

Avituallament amb fruita i aigua 

Al finalitzar, dinar popular 

Vermut, amanida, fideuà i gelat 

Vi, refrescs i aigua 

*Cal apuntar-se per la caminada i pel dinar abans del       

dissabte 10, 659511842 (Mercè) o info@acrfonollosa.cat 

*Cal portar: plats, coberts, got i tovalló 

*curta (aprox. 6 kms). Sortida a 2/4 de 9  

*llarga (aprox. 15 kms). Sortida a 2/4 de 8 

10 € 

 

 

 



del 12 al 19 d’agost 

Tots els actes seran gratuïts (excepte 

els sopars i dinars específics, indicats 

en el programa).  

Hi haurà servei de bar i entrepans  

durant tota la festa major. 

dijous, 15 d’agost 

 - a les 8 del vespre, a la Plaça 1 d’Octubre 

Pregó de Festa Major,          

a càrrec de l’Agustí Lleida; Mestre de l’Escola de           
Fonollosa que, després de 39 anys, es jubila.                 
Tota una vida dedicada a la nostra Escola.  

 

 

 

 

 

Brindarem plegats amb una copeta de cava per donar 
per iniciada la Festa Major’19. 

 - a 3/4 de 9 del vespre, a la Plaça Major  

HAVANERES, a càrrec del                          

L’Espingarí a la mitja part, sardinada i rom cremat. 

divendres, 16 d’agost 

 - a 1/4 d’11 del matí, al Centre Cultural  

Torneig de Futbolí per parelles,                   
per a tots els públics 

* Imprescindible apuntar-se abans del 12 d’agost, al 
682 708 420 (Oriol) o mail info@acrfonollosa.cat 

 

 

 



del 12 al 19 d’agost 

Tots els actes seran gratuïts (excepte 

els sopars i dinars específics, indicats 

en el programa).  

Hi haurà servei de bar i entrepans  

durant tota la festa major. 

divendres, 16 d’agost 

 - a les 10 del vespre, a la Pista Poliesportiva  

(a partir de les 10h botifarrada popular) Botifarra, gelat i 

beguda (preu 7 €) 

Acabarem la festa amb el PD. Marc Pich                

La Tropical Versions, grup 

de versions, clàssics d’ara i 

de sempre, himnes              

“discotequeros” passats per 

la batedora  caribenya,                

“jaraneta” fresca i actual 

dissabte, 17 d’agost 

 - de 5 a 8 de la tarda, al Camp de Futbol 

Torneig 3x3 

Equips mínim de 3 persones.      

Obsequi pels primers classificats,  

i coca per tots els participants.  

Servei de Bar durant 

el Torneig 

Nit Jove 

 

 

 

 - de 7 a 9 del vespre, a la Fàbrica  

Exposició de vestits de núvia     
del 1927 fins al 1967 



del 12 al 19 d’agost 

Tots els actes seran gratuïts (excepte 

els sopars i dinars específics, indicats 

en el programa).  

Hi haurà servei de bar i entrepans  

durant tota la festa major. 

dissabte, 17 d’agost 

Soparem a la fresca tot escoltatnt una Saxsession a 

càrrec del gran PEP POBLET 

Menú:  

- Taules combinades d’embotits ibèrics i formatges, 

amb pa de Fonollosa. 

- Copa de mousse de fruites 

- Sangria de vi i sangria de cava. Aigües. 

Festa dels 80 (4a. edició)  

15 €  

*Cal apuntar-se abans del dijous 

15 a info@acrfonollosa.cat, 

630728955 (Pilar) o 649573632 

(Mercè) 

*El primer que arriba, el primer 

que seu 

 - a les 9 del vespre, a la Plaça Major i Plaça 1 d’Octubre  

A continuació: Nit dels ‘80 amb Boîte Lennon DJ 

 
 - de 2/4 de 7 a 2/4 de 9 del vespre, a la Fàbrica  

Exposició de vestits de núvia     
del 1927 fins al 1967 



del 12 al 19 d’agost 

Tots els actes seran gratuïts (excepte 

els sopars i dinars específics, indicats 

en el programa).  

Hi haurà servei de bar i entrepans  

durant tota la festa major. 

diumenge, 18 d’agost 

Matí: 

- 9h Crida a ofici amb el Toc de Matinades  

- 9:30h Plantada de l’Alzina a la Plaça Sant Jordi  

- 10:30h Cercavila Institucional des de la Plaça Sant Jordi a la Plaça                 

1 d’Octubre  

- 11h Missa Solemne en honor a Santa Elena, amb acompanyament 

musical.  

A continuació, la Missa, Concert amb l’Orquestra de l’Escola de        

Fonollosa.  

* Tot seguit, 6a Mostra de Balls de Gegants i de bastoners amb la 
colla de Rajadell. 

Finalment Ballada de Sardanes i Vermut de 

Festa Major 

 



del 12 al 19 d’agost 

Tots els actes seran gratuïts (excepte 

els sopars i dinars específics, indicats 

en el programa).  

Hi haurà servei de bar i entrepans  

durant tota la festa major. 

diumenge, 18 d’agost 

 - a 2/4 de 8 del vespre, a la Plaça Major  

Concert de Festa Major amb el Grup                     
Millenium  

Servei de Bar/Sopar amb     

entrepans, coca de                

recapte  ,biquinis i             

hamburgueses de                           

Masies & Perich 

Seguidament,              

Ball de Vetlla 

dilluns, 19 d’agost 

 - a les 10 del matí,  

Missa dels difunts 

 

 

 

 - de 2/4 de 6 a les 7 del vespre, a la Fàbrica  

Exposició de vestits de núvia     
del 1927 fins al 1967 

 - a 2/4 d’11 del matí a la Plaça 1 d’Octubre  

Xocolatada Popular      



del 12 al 19 d’agost 

Tots els actes seran gratuïts (excepte 

els sopars i dinars específics, indicats 

en el programa).  

Hi haurà servei de bar i entrepans  

durant tota la festa major. 

dilluns, 19 d’agost 

A continuació:  

Espectacle per a totes 
les  edats:  Batibull   
de Festa Major amb 
la companyia              
deParranda                        
Un espectacle que fa un    
recorregut pels diferents 
actes típics que hi ha en la 
majoria de festes majors,          

no us ho perdeu! 

*Cal portar: roba vella, banyador, tovallola i xancletes lligades. 

També hi haurà jocs de cucanya i inflable d'aigua 

 - a les 8 del vespre, a la Plaça 1 d’Octubre  

Sopar Popular 

Tots els assistents hem de dur alguna cosa per sopar, 

(dur el doble de racions,  si sou 2 porteu per 4 ),         

que compartirem. L’ACR posarà les begudes. 

*Cal portar: plats, coberts, got i tovalló  

*Cal apuntar-se abans del dissabte dia 18                                 

al telf: 682708420 (Oriol) o al mail in-

fo@acrfonollosa.cat, tot concretant el menjar que 

es portarà 

 

 

 - de 12 a 13 del matí, a la Fàbrica  

Exposició de vestits de núvia     
del 1927 fins al 1967 



16.08.19 exposició de vestits de núvia del 1927 fins 

1967 

 

Horaris de visita: 

Divendres 16, de 7 a 9 del vespre 

Dissabte 17, de 2/4 de 7 a 2/4 de 9 del vespre 
Diumenge 18, de 2/4 de 6 a les 7 del vespre 

Dilluns 19, de 12 a 1 del matí 

Dissabte 24 i diumenge 25, de 6 a 8 de la tarda 

 

 

 

 

 

          Us desitgem una               

Bona Festa Major 



 



 

 

info@acrfonollosa.cat 

 www.acrfonollosa.cat 



 

  



 

 



 

 

Ctra .  De Ca laf ,  km. 8,7 —  08259 FALS  

Tel.  93  836 81 26 —  Mob. 627 984 229  



 

 



 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



  

 



 

  



 

  



 

  

 

REPARACIÓ I VENDA  

DE MAQUINÀRIA  

        AGRÍCOLA I FORESTAL 

Maquinària Agrícola Puig SL                 

Av. Pirelli, 1 - 08241 Manresa        

t 93 872 91 89 - f 93 872 23 42 








