
S E R V E I S

Restaurant
Masia Can Joan
Adreça: Plaça de la Vila. Canet de Fals.
08259 Fonollosa. Telèfon:  93 836 81 51 
Correu electrònic: masia@canjoan.cat
Pàgina web: http://www.canjoan.cat

Obert des de les 9:00h fi ns a les 21:00h. Dv. i 
ds. obert fi ns a les 23:30h, dg fi ns a les 18:00h 
(excepte futbol), dl. tancat tot el dia

D A D E S  C O N T A C T E

Restaurant
El Molí de Boixeda

Vine a conèixer els circuits turístics de Fonollosa!!!

Adreça: Ctra. de Calaf, Km. 8,7 (BV-3008
08259 Fonollosa. Telèfon: 93 8368126 / 627 984 229
Correu electrònic: molideboixeda@hotmail.com
Pàgina web: http://www.molideboixeda.com

Barcelona - Fonollosa C-16 i C-58: 83km (1 h)
 C-59: 103km (1h 35’)
 Lleida - Fonollosa C-25: 121 km (1h 31’)
 A-2: 134 km (1h 31’)

Tarragona - Fonollosa AP- 7: 122km (1h 25’)
Girona - Fonollosa C-25: 126km (1h 28’)
Cardona - Fonollosa C-55: 35,4km (34’)
Montserrat - Fonollosa C-55: 39,6km (44’)

Amb productes de qualitat i de la terra, elaboren 
una cuina tradicional i catalana, plats de cuina 
actual, respectant i aprofi tant al màxim els 
productes de temporada, caça, bolets, verdures 
i fruites. Es suggereix especialment la carta de 
postres artesanals, d’ara i sempre. Carta de vins 
on es poden descobrir vins autòctons de la zona 
de Fonollosa. Obert tots els festius per esmorzars 
i dinars. Menú diari i carta.

A la Masia Can Joan podreu tastar des de la 
cuina tradicional catalana pròpia de “pagès” 
fi ns a la modernitat de plats creats a partir de 
l’experiència obtinguda, passant per les nostres 
carns a la llosa, guisats tradicionals, una brasa 
d’alta qualitat i l’especialitat en l’elecció de plats 
per al vostre banquet. Casaments, serveis a la 
carta, dinars d’empresa, comunions i bateigs.

Accés i lavabo per persones amb mobilitat 
reduïda. Parc infantil, taules exteriors, pàrquing 
per a clients i canviador per infants.

S E R V E I S

D A D E S  C O N T A C T E

Cal Escloper

Adreça: Raval del Paisà - 08259 Fonollosa.
Telèfon: 93 872 90 63 / 620 27 39 39
Correu electrònic: info@calescloper.com
Pàgina web: http:/www.calescloper.com

D A D E S  C O N T A C T E

Cal Escloper és una casa rural completament 
rehabilitada, situada en el petit nucli anomenat 
Raval del Paisà, molt a prop del nucli rural de 
Fonollosa.
És una casa datada del 1791, totalment 
restaurada de l’any 2003/2004. Té espais amplis 
per jugar, fer passejades, excursions a peu i en 
bicicleta, (la casa en disposa de 4) o simplement 
gaudir de la natura, la tranquil·litat i del cel 
estelat de les nits serenes. 
La casa està envoltada de boscos i explotacions 
agràries, i només a 300 metres del nucli rural del 
poble on hi ha els serveis bàsics i transport públic 
a Manresa i Calaf.
S E R V E I S

7 persones (+ 2 llits addicionals). 4 habitacions.  
Sala d’estar-menjador. Cuina amb parament. 
Sala d’usos múltiples. 2 banys. Botiga de 
productes de la terra. Zona de rentar i rebost. 
Porxo. Zona barbacoa. Piscina. Zona de jocs. 
Wi-fi  gratuït.

La Casa del segle XVIII completament restaurada, 
situada a cavall entre la serra de Castelltallat i el 
Pla de Camps. Encara conserva eines tradicionals 
de les masies típiques catalanes com les tines, la 
premsa de vi, la pallissa, els corrons de batre, les 
piques de l’oli, etc.
Està adaptada per a persones amb minusvalies, 
disposa d’estables per a cavalls, es fa collita 
de productes de l’hort i s’admeten animals de 
companyia. La casa permet fer rutes a peu, en 
BTT o a cavall, ideals per gaudir d’esplèndides 
panoràmiques a la muntanya de Montserrat. 
Destaquen com a indrets d’interès les tombes del 
segle VI (a 2 km), les Roques del Diable de Camps 
(a 500 mts), les Torres de Fals (a 8 km), etc. Es 
pot gaudir també, de camp de futbol a 1 km, dos 
camps de golf a 20 km i zona de pesca a 15 km.

Cal Jan Bastardas
Adreça: Cal Jan Bastardas. Camps
08259 Fonollosa. Telèfon:  93 8366248 / 686874972 
Correu electrònic: caljanbastardas@gmail.com
Web: http://www.serradecastelltallat.com/allotjaments.htm

D A D E S  C O N T A C T E D A D E S  C O N T A C T E

8 persones.

S E R V E I S S E R V E I S

Casa de poble datada del 1770. Reformada i 
acondicionada totalment.

Cal Teixidor

Adreça: C/ Sant Jordi, 12. - 08259 Fonollosa.
Telèfon: 93 7331245 / 610576897
Correu electrònic: info@calteixidor.com
Pàgina web: http://www.calteixidor.com

D A D E S  C O N T A C T E

S E R V E I S

D A D E S  C O N T A C T E D A D E S  C O N T A C T E

S E R V E I SS E R V E I S

Casa de poble independent.

Cal Trisco

Adreça: Raval del Paisà.  - 08259 Fonollosa.
Telèfon:  93 8366028
Correu electrònic: caltrisco@gmail.com / info@
construccionsvall.com

8 persones. 3 Dormitoris. Sala d’estar-
menjador. Cuina amb parament. Sala d’usos 
múltiples. 2 Banys. Porxo. 2 Terrasses. Zona 
barbacoa. Wi-fi  gratuït.

La Tina de Betlem és una caseta situada al 
costat de la masia de Betlem, a la comarca del 
Bages a la Catalunya central, en un altiplà a 
550 m. d’alçada, a la vessant sud de la Serra de 
Castelltallat. 
Des de l’any 1860 es constata l’existència de la 
casa. El seu inici està lligat estretament al cultiu 
de la vinya. En un antic cobert on hi havia una tina 
per guardar el vi, ara s’ha transformat totalment 
en una confortable casa de turisme rural. 
L’entorn és excepcional, permet gaudir de 
preciosos paisatges i d’unes vistes úniques en 
plena natura de muntanya - mitja. Conèixer el món 
rural en una explotació activa i on es conserven 
multitud de referents de la història del país.

La Tina de Betlem

Adreça: Masia Betlem. Fals - 08259 Fonollosa.
Telèfon:  93 8360321 / 666 687 248 
Correu electrònic: info@casabetlem.com
Pàgina web: http://www.casabetlem.com

 5 persones. 3 habitacions. Cuina amb parament. 
Sala d’estar-menjador. Llar de foc. TV i DVD.

D A D E S  C O N T A C T E

S E R V E I S

Caselles és una antiga masia, situada a Camps, 
un petit poble del municipi de Fonollosa.
La casa està en molt bona situació, doncs està 
envoltada de camps conreats pel propietari de la 
mateixa masia, té el bosc a 200 metres, disposa 
d’una àmplia zona d’esbarjo. A més a més, pel 
camí que va a parar a la casa, no hi ha trànsit 
de cotxes, i això fa que la casa no pugui ser més 
tranquil·la. 
L’entorn permet fer-hi excursions, passejades, 
anar amb bicicleta de muntanya o simplement 
gaudir del contacte amb la natura. 
Un dels principals encants o atractius de 
Caselles és que conserva velles construccions, 
elements i eines que s’utilitzaven per dur a terme 
les feines de pagès d’abans

Masia Caselles
Adreça: Masia Caselles. Camps. Afores s/n
08259 Fonollosa. Telèfon: 93 8366175
Correu electrònic: calclosa@hotmail.com
Pàgina web: http://www.masiacaselles.com

3 habitacions. Cuina, menjador i sala d’estar amb llar 
de foc. 2 banys (un dins l’habitació i l’altra comunitari). 
Casa adaptada per minusvàlids. Zona de relax amb 
jacuzzi. Barbacoa sota cobert. Piscina exterior.

La masia de Sant Andreu data de l’any 1540, 
encara que la part més antiga és l’ermita 
romànica que data del segle XIII. El seu patró 
dóna nom a la casa. Està situada entremig del 
pla de Sant Mateu de Bages i el pla de Camps. La 
seva situació és privilegiada ja que està envoltada 
de camps de conreu de cereal, amb unes 
esplèndides vistes a Montserrat i al Montseny. El 
pla de Sant Andreu us ofereix pau i tranquil·litat. 
Per la seva situació, sense contaminació 
lumínica, a la nit podeu contemplar els estels 
i durant el dia teniu la possibilitat de fer bones 
passejades tant a peu com en BTT. L’allotjament 
està situat a la planta superior de la masia, 
antiga masoveria, amb entrada independent a la 
de la família de Sant Andreu.

Masoveria
Sant Andreu

Adreça: Casa Sant Andreu. Fals. - 08259 
Fonollosa. Telèfon:  0034 93 1021946 / 664 07 08 99
Correu electrònic: masia_standreu@hotmail.com
Pàgina web: http://www.masoveriasantandreu.com/

L’antiga masoveria, l’hem convertit en allotjament rural 
per a 6 persones ,senzill però alhora acollidor, disposa de 3 
habitacions dobles i un llit addicional; una bany complet, una 
saló menjador, una habitació amb llar de foc, saleta de jocs i 
cuina totalment equipada

6-10 persones. 4 habitacions. 4 Habitacions (6-
10 persones). Menjador. Sala d’estar. Cuina amb 
llar de foc barbacoa exterior. Sala polivalent 
amb llar de foc.

BAGES

Barcelona

Fonollosa
Cardona

Montserrat



L’itinerari comença al mateix nucli de 
Fonollosa, en una placeta on hi ha una 
font, les bústies, la parada de Bus i 
cartells d’informació turística. Cal sortir 
del poble i resseguir la carretera BV- 
3008, en direcció Sant Joan de Vilatorrada 
uns 80 m. El circuit s’inicia amb un petit 
sender no apte per a bicicletes, que 
trobem arran de la carretera pel seu 
costat dret. El sender ens acosta a la 
riera de Fonollosa. La primera cruïlla la 
trobem al Pou del Masoveret. Des d’aquí 
cal continuar riera avall en un sender 
que ressegueix antics marges de conreu 
i alguns horts actius. Cap a la dreta el 
camí passa per un pontet que s’enfi la 
costa amunt i ens duu directament 
a l’alzina de Querol. De tornada dels 
circuits el farem en sentit descendent. 
Sortint del pou del Masoveret anem 
trobant senyals indicadors que ens 
marquen el traçat de l’itinerari fi ns a un 
punt que ens trobem obligats a travessar 
la riera i resseguir-la a partir d’aquest 
moment pel seu costat dret (obaga). El 
sender passa per un antic rec que ens 
condueix fi ns a un edifi ci singular de 
pedra seca. La gent més gran coneix 
aquesta antiga construcció com a molí 
del Rec. El camí hi passa pel davant i 
s’enfi la un xic entre les boixedes i el bosc 
que ha ocultat antigues feixes. El sender 
fi nalment es troba amb la pista rural 
que vé del Raval del Paisà, un dels altres 
punts on es pot iniciar el recorregut. Hem 
arribat al pont de la Fassina. La pista 
s’enfi la suaument costa amunt. Trobarem 
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CIRCUITS DE FONOLLOSA
      CIRCUIT DE QUEROL: 2,7 KM            CIRCUIT DE CAN XAMAL: 6,7KM

dues cruïlles, cal seguir sempre recte. La 
segona ens durà pel circuit curt de Can 
Xamal de 2,7 km i es retrobaran altre cop 
a l’alzina de Querol. Si fem el circuit llarg 
continuem seguint la mateixa pista fi ns 
que aquesta es troba amb una tercera 
cruïlla. Cal seguir la de la dreta. La pista 
no és massa freqüentada per vehicles, 
va girant cap a sud sud-oest fi ns que 
passem pel costat de la tina de Cal Pere 
Negre. Continuem cap a ponent fi ns que 
el camí es troba amb una pista principal 
que comunica la zona del Grau de Fals 
amb Fonollosa. Tot just incorporats a 
la pista esmentada ja s’albira la cruïlla 
d’accés a Can Xamal i la tina que 
caracteritza l’indret. Cal prendre el camí 
de l’esquerre en direcció al mirador de 
Can Xamal. Abans d’arribar-hi tombem 
cap a la dreta. Resseguim un tram de 
pineda que voreja camps de conreu. És 
un tram molt bonic on s’albiren marges 
i barraques de vinya, fi ns que altre 
cop retrobem la pista principal Fals-
Fonollosa. La seguim un tram força curt 
i poc després trenquem altre cop, ara 
cap a la dreta, per una pista descendent 
que ens acosta fi ns a una gran clariana. 
Girem altre cop a la dreta passant pel 
costat un dipòsit d’aigua. Des d’aquí ja 
albirem la majestuosa alzina de Querol. 
El sender passa entre la casa de Querol i 
un cobert, en sentit descendent cap a la 
riera de Fonollosa. La travessem per un 
estret pontet i som altre cop al pou del 
Masoveret. Desfem el camí d’anada fi ns 
al poble de Fonollosa.

www.fonollosa.cat

Regidoria de Promoció Turística 
i Difusió del Patrimoni
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Circuit curt

Circuit llarg

Inici alternatiu
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