
Edificis de l’Escola de Fonollosa on es preveuen inversions.

La Diputació de Barcelona ha 
confirmat el finançament dels 
cinc projectes que el govern mu-
nicipal va presentar a la convoca-
tòria de les Meses de concertació, 
el programa que serveix per sub-
vencionar les principals inver-
sions que es faran fins l’any 2019.
En total, s’han atorgat 390.968,46 
euros (50.000 euros més que fa 
quatre anys) que serviran per 
finançar cinc actuacions que 
coincideixen amb prioritats del 
govern municipal repartides te-
rritorialment, malgrat que al-
gunes peticions que s’havien fet 
integrades dins els projectes han 
estat denegades per qüestions 
pressupostàries. Com que són ac-
tuacions igualment necessàries, 
es buscarà finançament per po-
der-les portar a terme.

La Diputació atorga 390.000 euros
per finançar inversions de la legislatura
El Govern municipal presenta 5 projectes a les Meses de Concertació, 
que han estat acceptats
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Fonollosa
CAMPS - CANET DE FALS - FALS - FONOLLOSA

Butlletí informatiu

Reparació de cobertes i substitució de portes i finestres de 
l’Escola de Fonollosa: 

88.769,80 euros

Construcció d’una sala polivalent a Canet de Fals, 1a fase: 166.965,48 euros
Millores a la via pública de Fonollosa: 47.595,05 euros
Pavimentació del camí d’accés al nucli de Fals: 34.643,69 euros
Millores ambiental: connexió de l’Escola la depuradora: 52.994,44 euros
TOTAL: 390.968,46 euros

 Reparació de cobertes i subs-
titució de portes i finestres de 
l’Escola de Fonollosa (anuali-
tat 2017-18)
Es faran noves les teulades de 
l’edifici de l’antiga llar d’infants, 
les sales de mestres i la bibliote-
ca, i es substituiran les finestres 
i portes que encara queden de 
fusta, per noves d’alumini que 

asseguraran un bon tancament i 
permetran millorar l’eficiència i 
l’estalvi energètic. Amb aquesta 
actuació, els edificis de l’Escola 
de Fonollosa quedaran sanejats 
en aquest sentit (ja que la resta de 
teulades i tancaments ja havien 
estat renovats fa uns anys).

 Construcció d’una sala poli-
valent a Canet de Fals (anuali-
tat 2017)
A cavall entre la passada legis-
latura i l’actual es va construir 
una coberta al costat de les pis-
tes de tennis de Canet de Fals. 
Amb l’avantprojecte realitzat, el 
Govern de l’ajuntament farà les 

obres per convertir aquesta es-
tructura en una sala polivalent. 
Amb aquesta primera fase es fa-
ran les parets de tancament, sos-
tre, enrajolat del terra, finestres, 
adequació de la instal·lació elèc-
trica i connexió de calefacció a 
la caldera de biomassa existent a 
la Llar d’infants. La sala quedarà 
completament habilitada per al 
seu ús immediat.

 Millores a la via pública de 
Fonollosa (anualitat 2017)
Es renovarà el paviment dels ca-
rrers Major i Santa Elena, de da-
vant l’Ajuntament fins a la Fà-
brica, incloent tot l’entorn de la 
Plaça Major. L’actuació projectada 
segueix la línia del que ja es va fer 
a principis del 2015, quan es va as-
faltar la pujada del poble.

 Pavimentació del camí 
d’accés al nucli de Fals (anua-
litat 2018)
S’asfaltaran els 375 metres del 
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Fals:
- Construcció de l’àrea de re-

collida selectiva a l’avinguda 
dels Ametllers.

- Reparació de l’enllumenat a 
la zona verda i reposició des-
prés d’uns actes vandàlics.

- Formigonat del camí d’accés 
als horts.

- Instal·lació de rètols indica-
tius a l’entrada del poble. 

- Reparació voreres plaça de 
l’església i plantada de dues 
alzines.

Canet:
- Ampliació de l’àrea de reco-

llida selectiva de davant la 
Masia.

- Millores a la pista de vòlei i al 
recinte de la piscina: amplia-
ció de la zona de platja, cana-
lització i rasa per l’aigua plu-
vial, rampa d’accés i barana 
al camp de futbol, instal·lació 
de nous para-sols, pintat de la 
piscina, bancs i taules,...

- Instal·lació de senyalització de 
la nova ruta dels busos de línia.

Camps:
- Obres a la casa de les anti-

gues escoles: picar, reparar i 
arrebossar parets exteriors, 
instal·lació de noves portes, 
finestres i cuina, reparació de 
la teulada,...

- Escampat de graves i ca-
nalitzacions per tapar les 
restes arqueològiques de la 
plaça.

Fonollosa:
- Realització del Parc dels 

ametllers.

- Reparacions a la fàbri-
ca, obertura d’accesos i 
instal·lació de noves portes 
enrotllables.

- Reparació embornal carrer 
de Sant Jordi.

Què ha fet la brigada? 
A continuació destaquem algunes de les actuacions que s’han portat a terme a cada un dels pobles:
En general, ensulfatar i tallar herba de zones verdes i carrers, neteja d’alguns espais públics i àrees de 
recollida de deixalles, poda de l’arbrat i petites reparacions en instal·lacions municipals (ajuntament, 
escola, llar d’infants,...) i via pública.

camí que va de la carretera al po-
ble de Fals per la banda de les an-
tigues Escoles, una via d’accés al 
nucli molt utilitzada pels veïns i 
que només està engravada. El pro-
jecte també preveu la construcció 
d’una cuneta de formigó lateral 
per conduir les aigües pluvials i 
evitar que es deteriori la calçada.
D’aquest projecte n’ha quedat 
exclòs l’arranjament del parc in-
fantil de Fals, valorat en 16.327 
euros, que preveia la instal·lació 

d’enllumenat i una font, entre 
d’altres.

 Millores ambiental: conne-
xió de l’Escola la depuradora 
(anualitat 2019)
El projecte preveu connectar la 
xarxa interna de clavegueres de 
l’Escola de Fonollosa a la xarxa 
que recull les aigües brutes del 
poble i que en aquell moment ja 
desembocaran a l’estació depura-
dora que s’ha de construir en breu 

(EDAR). Aquesta connexió de 312 
metres és un projecte pendent 
que, pel seu caire mediambiental, 
s’ha considerat oportú de priorit-
zar.
D’aquest projecte n’ha quedat 
exclòs la implantació de guals 
reductors de velocitat a Canet i 
l’enllumenat de la zona de serveis 
de les 10 d’últimes, valorats amb 
11.690 euros i 15.634 euros, respec-
tivament.

Rètols indicatius instal·lats a l’entrada de Fals.

Treballs a la piscina municipal

Arranjaments a la casa de les antigues escoles de Camps.

Treballs de construcció del Parc dels ametllers

2



Es regula el funcionament del banc d’aliments 
municipal
El Ple del març aprova el Reglament que estableix els criteris pels quals 
es pot ser beneficiari del servei

A l’anterior legislatura es 
va posar en marxa el banc 
d’aliments municipal, un servei 
molt necessari per la situació que 
moltes famílies estan vivint.

Davant la mancança d’uns 
criteris concrets i públics, i amb 
l’objectiu de millorar, es va estar 
treballant per redactar, aprovar i 
publicar unes bases reguladores 
que permetin als serveis socials 
valorar a qui li correspon l’ajuda, 
facilitant així que qualsevol 
persona que estigui dins dels 
barems establerts pugui demanar 
aquest servei, i evitant situacions 
incòmodes per a les famílies en 
situació de vulnerabilitat.

Es van establir uns requisits 
bàsics per fer ús habitual 

d’aquest servei, com són estar 
empadronats al nostre municipi 
i respectar en tot moment les 
persones que gestionen aquest 
servei, a més a més de ficar uns 
indicadors econòmics mínims 
que s’han de complir per tal de 
poder-se beneficiar de les ajudes 
alimentàries, segons la renda 
mínima de suficiència marcada 
per la Generalitat, entre d’altres.

1 Membre a la unitat de 
convivència: 569,12 euros / 
mensuals
2 Membres: 739,86 euros /mes
3 Membres: 910,59 euros /mes
4 Membres: 1.081,33 euros /mes
5 Membres: 1.252,06 euros /mes

El banc d’aliments ha passat 
a ser gestionat per un grup de 

4 persones voluntàries, que 
dediquen una part del seu temps 
a la preparació i l’entrega dels 
lots d’aliments mensual a cada 
família, adaptant-se sempre a 
les necessitats i composició de 
cada família. La gestió tècnica i la 
valoració dels requisits continua 
efectuant-se des dels serveis 
socials de l’ajuntament.

Aprofitem per donar les gràcies 
a les persones que s’ocupen de 
gestionar el servei (tècniques i 
voluntàries), i a tota la ciutadania 
que puntual o habitualment 
fa donacions d’aliments a les 
botigues i punts habilitats que, 
conjuntament amb Creu Roja, 
ens permeten tenir el volum per 
satisfer les necessitats. La vostra 
ajuda és necessària. 
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Pressupost municipal 2016
El 17 de febrer es va aprovar 
el pressupost municipal per 
a l’any 2016, que ascendia a 
1.644.673,94 euros. Les àrees 
amb un major aprotació són 
Administració, governació, 
comunicació i transparència 
que representa el 27,91% del 
total, educació (24,36%), 
cultura i turisme (15,54%) 
i joventut i esports, amb 
el 11,55%. Les despeses 
de personal són les més 
nombroses i estan repartides 
entre les diverses àrees; en 
total són 564.999,65 euros, i 
representen un 34,35 %.

Durant aquests mesos s’han 
produït quatre modificacions, 
per incorporar subvencions i 
ajudes concedides per part de 
Diputació, que han fet elevar el 
pressupost total a 2.042.920,19 
euros. Aquest fet ha permès 
i permetrà realitzar diverses 

actuacions que hi havia la 
voluntat de fer, però que 
estaven condicionades a tenir 
aquest finançament extern: 
com la instal·lació de tres 
desfibril·ladors, la neteja de la 
franja perimetral, o el projecte 
Fonollosa cultura i memòria, 
entre d’altres.

La proposta de pressupost 
va ser aprovada amb els cinc 
vots de Junts-ERC, i quatre 
abstencions de CiU.
 

El pressupost del 2016 
ha augmentat fins als 

2.042.920,19€ després de quatre 
modificacions pressupostàries.

Acció social 
Educació 

Cultura i turisme 
Juventut i esports 

Salut pública 
Adm. i governació, comunicació i trans. 

Urbanisme 
Manteniment i via pública 
Obres públiques i serveis 

Món rural i noves tecnologies 

5 %

15,54 %

11,55 %

3,21 %

0,77 %

27,91 %

2,64 %

7,30 %

24,36 %

1,71 %



Quins camins s’han arranjat?
L’augment de 10.000 euros en el pressupost d’aquest 2016 destinat a camins, que en total compta amb una 
partida de 22.000 euros, ha permès realitzar algunes actuacions extres en relació a anys anteriors. Fins el 
moment, les principals actuacions realitzades han sigut les següents:

- Camí de la bàscula.- 
Anivellament, condicionament 
i neteja de les vores amb 
aportació de grava. Motivat per 
poder circular sense problemes 
el camió de recollida de residus.

- Camí del Padró.- Aportació 
de grava en tot el camí (obra 
conjunta amb l’Ajuntament 
de Rajadell). Retirada 
d’esllavissada en un dels revolts.

- Camí del Grau.- Anivellament 
i repassada general.

- Camí de Boixeda-Sant 
Andreu.- Construcció d’un 
embornal alternatiu en el tram 
de terra, al costat  d’un antic 
embornal inutilitzat a causa 
del fang acumulat en el seu 
interior. Neteja de la rasa al                                                            
capdamunt de la pujada de 
cal Jordà. Anivellament, 
condicionament i neteja de 
vores  amb aportació de grava 
en el tram que va des del 
capdamunt de la pujada de cal 
Jordà fins a cal Piu.

- Camí de Camps.- Desbrossada, 
anivellament, condicionament 
i neteja de vores en el tram 
des del Raval del Soler 
fins al nucli de Camps. 
Retirada d’esllavissades 
acumulades en el tram de                                             

pujada des de la carretera BV-
3008. 

- Camí interior nucli de 
Camps.- Anivellament i 
aportació de grava.

- Camí del Collet.- Aportació de 
grava en una part del camí.

- Camí de Collbaix.- 
Arranjament parts més 
malmeses en el tram asfaltat. 
Anivellament, condicionament 
i neteja de vores i rasa amb 
aportació de tot-u en el tram 
que va des de la cruïlla del 
camí de la Gabriela fins a la 
cruïlla del camí del Collet. Obra 

cofinançada per l’Ajuntament 
de Rajadell en el 30%.

- Camí de Querol.- 
Anivellament, condicionament 
i neteja de vores del tram que va 
des de la Morera fins al principi 
de la recta de cal Franciscó.

- Camí de cal Xisquet de 
la Font.- Anivellament, 
condicionament i neteja de 
vores i rasa amb aportació de 
grava en el tram que va des de 
el camí Vell d’Aguilar fins a 
la cruïlla de cal Xisquet de la                                                                
Font.

Actuació de reparació de l’asfalt al camí de Collbaix. 

Els camins finançats per Diputació 
a través de l’ADF
També s’han arranjat un total de 15,8 km a través de l’ajuda de 15.800 € que la Diputació atorga a l’ADF, dels quals 
l’ajuntament també en paga una petita part (5%).

- Camí de la Obaga de Querol. Tram del Raval del Paisà 
fins cruïlla camí de Pere Jutge).

- Camí de Pere Jutge.
- Camí del Pi Gros.
- Camí de la Corona del Prim. Tram de la cruïlla amb el 

camí del Pi Gros fins terme de Rajadell.
- Camí de Sant Miquel.
- Camí del Grau al Tatjé.
- Camí del Tatjé. Tram fins la carretera BV-3012.
- Camí de Querol. Tram del camí del Pla de Querol fins 

cruïlla camí connector camí de la Obaga de Querol.

- Camí connector entre el camí del Pla de Querol i el camí 
de la Obaga de Querol.

- Camí de l’Obaga de Caselles.
- Camí del Bosch.
- Camí del Pedregar.
- Camí connector entre el camí del Bosch i el camí del 

Pedregar.
- Camí de l’Aigua.

4



L’ajuntament inverteix 83.000 euros en soterrament de 
tubs de la xarxa d’aigua
Ja s’han realitzat actuacions a Fals i a Camps

Per tal de solucionar una 
problemàtica de fa anys, ja 
s’han realitzat treballs de 
soterrament de tubs de la xarxa 
pública d’aigua al municipi 
de Fonollosa, que aquest 
any tindran un pressupost 
d’inversió de 83.850 euros 

emmarcats dins les actuacions 
de millora del contracte-
programa acordat per aquest 
2016 amb Aigües de Manresa. 
Les primeres actuacions s’han 
fet a la zona de les granges 
de Joan de la Creu, al camí 
de Collbaix, també al camí 

Nova via de comunicació: PIULAPP canal 
‘Ajuntament de Fonollosa’
Aplicació gratuïta per a mòbils i tablets

Treballs de soterrament al camí de Collbaix, a Fals.

L’Ajuntament de Fonollosa 
ha obert un nou canal de 
comunicació amb els veïns 
dels pobles amb l’aplicació 
PIULAPP canal “Ajuntament de 
Fonollosa”, que permet estar al 
dia i rebre avisos i notificacions 
directament al mòbil o la tablet.

L’aplicació és gratuïta, i es pot 
descarregar des de PlayStore i 
AppStore.

D’acord amb el compromís de 
comunicació i transparència, el 
Govern municipal crea aquesta 
eina per fer arribar informacions 
de manera directa a les veïnes i 
veïns, ja siguin avisos (com talls 
de subministrament d’aigua i 

electricitat, avaries,...) o notícies i 
informacions relacionades amb 
l’actualitat municipal. Amb 
la posada en marxa d’aquest 
canal també es pretén apropar 
l’actuació del Govern a la gent, 

per fer-los coneixedors, i afavorir 
que opinin i participin.
Actualment, hi ha donats d’alta 
més de 80 usuaris en aquest 
servei.

de cal Fontanet i a la xarxa 
d’emergència interior del nucli 
(tots aquests casos a Fals), a la 
zona de cal Sampere de Camps, 
i també s’actuarà al camí a Mas 
Parera i al sector de cal Calet 
Vell i cal Rubinat a Fonollosa.
 
L’alcalde de Fonollosa, Eloi 
Hernàndez, assenyala com 
una de les problemàtiques 
existents la gran quantitat de 
tubs d’aigua provisionals que es 
van posar fa anys, i que passen 
per sobre de camps i marges, 
i constata que “el Govern 
municipal hem acordat amb 
Aigües de Manresa diverses 
actuacions amb una inversió 
considerable que suposaran el 
soterrament d’uns 1.400 metres 
lineals aquest any”. L’objectiu és 
anar fent inversions anuals per 
solucionar en un curt termini 
aquesta anomalia existent de fa 
uns anys.

5



El Consell Comarcal fa les obres per consolidar la 
connexió dels dipòsits d’aigua de Fonollosa i Camps 
amb la Séquia de Manresa
Les obres s’han allargat per un sabotatge a la zona de Camps i discrepàncies entre 
l’ens comarcal i l’empresa

Les obres de construcció 
d’instal·lacions d’abastament 
d’aigua potable per servir els 
municipis de Fonollosa i Sant 
Mateu de Bages des del sistema 
comarcal d’abastament en alta 
Bages-Cardener han arribat a la 
fase final. 
Amb un pressupost de més de 
525.000 euros, aquesta actuació 
consolidarà la connexió (que 
fina ara era a precari) entre els 
dipòsits de Fonollosa i Camps i 
l’aigua de la Sèquia de Manresa, 
fet que comportarà una major 
garantia de quantitat i qualitat en 
el subministrament d’aigua. 

L’obra, gestionada pel Consell 
Comarcal del Bages, ha allargat 
els terminis a causa d’un 
sabotatge patit a la zona de 
Camps (on van aparèixer un 
centenar de metres de tub ja 
instal·lat foradats i malmesos), 
i discrepàncies entre l’empresa, 
direcció d’obra i els promotors.

Les actuacions projectades s’han 
realitzat en tres trams:

ACTUACIÓ 1: IMPULSIÓ DE 
FONTANET A COMALLONGA

Instal·lació d’una nova impulsió 
de 2.224 m, que, partint del 
final de la canonada del sistema 
comarcal Bages-Cardener 
situada a Fontanet (cota 430 m), 
impulsi l’aigua fins el dipòsit de 
Comallonga (cota 670 m).

ACTUACIÓ 2: CANONADA 
DE GRAVETAT DE COMA-
LLONGA A CAMPS
Instal·lació d’una canonada que 
dobli el ramal de servei existent 
des del Pou Nord de Camps 
fins a ca n’Olís i substitueixi la 
canonada provisional existent 
fins el dipòsit de Camps (cota 
620 m), amb una longitud total 
de 3.876 m.

ACTUACIÓ 3: IMPULSIÓ DE 
CUCALA A LA SERRA
Instal·lació d’una nova impulsió 
de 4.171 m, que, partint del 
dipòsit de Cucala (cota 687 m) 
impulsi l’aigua fins el dipòsit de 
la Serra (cota 916 m).

A mitjans de juliol, arran de 
l’inici del darrer tram, que 
comporta que s’hagin de tallar 
els tubs que actualment porten 
l’aigua del sistema comarcal 

als dipòsits del municipi, i 
tenint en compte que el nivell 
d’aigua dels pous municipals 
és baix, el Consell comarcal 
subministra aigua al dipòsit 
del Turell mitjançant cubes. 
Aquest subministrament és aliè 
a l’Ajuntament, i està gestionat 
i finançat pel mateix Consell 
comarcal, que garanteix l’aigua 
per a tots els abonats del poble 
de Fonollosa. Malgrat això, des 
de l’Ajuntament fem una crida 
a la racionalització i a l’estalvi 
d’aigua durant la temporada 
d’estiu i, en especial, aquestes 
setmanes on la situació és més 
crítica.

Visita als treballs de la màquina 
rasadora, a Camps.

Es modifica el trajecte d’alguns busos de línia al seu 
pas per Canet de Fals
El trajecte estarà en proves durant l’estiu, fins l’11 de setembre

Transports Segalés ha iniciat 
el període de proves d’un nou 
trajecte d’alguns busos de 
línia al seu pas per Canet de 
Fals, que en comptes de fer la 
volta per la carretera i entrar i 
sortir fins a la Plaça de la Vila, 
passaran per l’interior.
En direcció a Manresa (línia 
verda), seran els que passen per 

Canet a les 11h i a les 15.25h. 
Els que aniran de Manresa 
a Canet de Fals, direcció a 
Fonollosa (línia groga) són 
els que surten de l’estació 
d’autobusos de Manresa a les 
9.50h, 13.30h i 20.00 h, i passen 
per Canet de Fals a les 10.10h, 
13.50h i 20.20h.
Cal prestar atenció si el 

bus que es vol utilitzar és 
de baixada cap a Manresa 
(línia verda) o de pujada cap 
a Fonollosa (línia groga), ja 
que les parades internes dins 
de Canet varien segons la 
direcció.
Per qualsevol dubte, el telèfon 
d’informació de l’empresa de 
transports és el 93 8746800 .
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Després de molts anys d’espera i 
de mancances considerables en 
els serveis de telecomunicacions, 
podem dir que ja hi ha una 
companyia que ofereix cobertura 
de telefonia mòbil a tot el 
municipi, amb tecnologia 4G a la 
majoria d’indrets, des del passat 
mes de març.
En els darrers mesos, 
Movistar ha fet tot un seguit 
d’actuacions a les tres antenes de 
telecomunicacions:

- Antena  de FONOLLOSA – 
CAMPS (antena del Pinyer): 
s’han instal·lat equips ràdio i 
transmissió telefònica (fent-hi 
arribar la fibra òptica) en una 
antena construïda l’any 2005 i 
que fins l’actualitat no s’havia 

posat en funcionament amb 
cap operador.

- Antena de FALS: abans era un 
repetidor i ara s’ha condicionat 
a antena estàndard. 

- Antena de CANET DE FALS: 
els equips de ràdio ja estaven 
instal·lats, però faltava la 
transmissió telefònica que s’ha 
solucionat fent-hi arribar la 
fibra òptica.

Aquest desplegament ha estat 
possible gràcies al fet d’estar 
inserits dintre del projecte 
de millores del concurs de la 
Diputació de Barcelona que 
es va adjudicar a Telefónica. 
D’altra manera hagués estat molt 
difícil aquest grau d’inversió i 
densificació d’instal·lacions a 

Fonollosa.
Des de la regidoria de Món Rural 
i Noves Tecnologies es celebra 
l’esperada posada en marxa de 
totes les antenes, i es continuarà 
treballant per garantir que la 
resta d’operadors ofereixin 
un servei de qualitat al nostre 
municipi.

Fonollosa estrena el nou Parc dels Ametllers
Més de 150 persones van assistir a la jornada de portes obertes

El passat 28 de maig es va 
posar en marxa el nou Parc 
dels Ametllers, el primer espai 
lúdic per a infants i gent gran 
del poble de Fonollosa. Més de 
150 persones van passar per 
la instal·lació en la jornada 
d’obertura, que va comptar 
amb activitats organitzades 
per l’esplai del poble i un 
berenar ofert per l’Ajuntament.
L’espai compta amb diversos 
elements de joc per a infants, 
aparells de salut per a gent 
gran, bancs, una taula de 
pícnic, una font i enllumenat 
públic. S’ha fet una instal·lació 
molt integrada a l’entorn, 
envoltada de camps de 
sembrat i vegetació, i l’actuació 
també ha consistit en arranjar 
els voltants, de manera que 
s’ha millorat i creat una nova 
zona d’ús públic a la vila.
L’alcalde de Fonollosa, Eloi 
Hernàndez, indica que “el parc 

està situat en un espai ideal, 
al centre del poble a prop de 
diverses instal·lacions i serveis, 
i en el camí que va de la Plaça 
Major a l’Escola”. A més, 
afegeix que “ja era hora que al 
poble de Fonollosa tinguéssim 
un espai com aquest; era una 
mancança important i la gent 
ho esperava. Volem que sigui 
un punt de trobada d’infants, 

joves i grans per divertir-se, 
fer salut i gaudir de la natura 
i l’entron. Esperem que la gent 
en faci un ús adequat, amb 
respecte i civisme”.
El parc s’ha situat en uns 
terrenys que han estat cedits 
a l’ajuntament a través d’un 
conveni que es va aprovar el 
mes d’abril. 

Nombrós públic a la jornada de portes obertes.

Movistar ja opera al 100% a les tres antenes 
del municipi
Ofereix cobertura de mòbil a la pràctica totalitat del territori

Antena del Pinyer a la qual recentment s’ha 
instal·lat Movistar.
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A principis de juny es va posar 
punt i final a les intervencions 
arqueològiques de la plaça de 
Camps, que han tingut diverses 
fases durant un any i mig, 
amb un cost de 90.000 euros 
(finançats per la Diputació). Es 
va demanar el permís per tapar 
i seguidament es va protegir les 
restes amb una capa de geotèxtil, 
tot omplint la plaça amb graves 
fins al nivell.  Tal i com es va 
explicar en l’assemblea de veïns 
celebrada a Camps, el projecte 
d’urbanització de la plaça 
incorporarà tot un seguit de 
modificacions, que permetran 

representar les troballes al sòl de 
la plaça i donar, així, valor a tota 
la feina i els diners que s’hi ha 
invertit. Amb aquesta actuació, 
es pretén convertir la Plaça de 
Camps en un punt d’interès 
turístic, essent els vestigis més 
antics trobats al nostre municipi.
Les obres s’iniciaran el mes 
de setembre per l’empresa 
Construccions Vall i tenen 
un període d’execució de dos 
mesos. En aquests moments 
s’està acabant de concretar 
els materials que s’utilitzaran, 
per part de l’empresa 
constructora amb l’ajuda de 

l’equip d’arqueòlegs i els tècnics 
municipals.

L’Ajuntament fa els treballs d’obertura de trams 
de la franja forestal de Canet de Fals que faltaven
Els treballs tenen un cost de 23.697,97euros i han estat finançats 
íntegrament per la Diputació.

Ja s’han finalitzat els treballs 
d’obertura de dos trams de 
la franja de protecció que 
estan situats a dintre el nucli 
de Canet de Fals, i que no es 
van netejar   en el moment de 
fer tot el perímetre ja fa uns 
anys.     La zona és la situada 
entre l’avinguda notari Rico 
(font de la Tosca) i els Carrers 
Perdius, advocat Sabala i Passeig              
del Llac.

Aquesta actuació, que ha 
estat efectuada per l’empresa 
Explotacions Forestals del Bages, 
ha tingut un cost de 23.697,97 
euros i ha consistit en l’aclarida 
de pins, la desbrossada del 
sotabosc i l’eliminació de totes 
les restes de fusta resultants dels 
treballs. Amb aquesta actuació, 
es garanteix el compliment 
de la normativa en prevenció 
d’incendis i es comptarà ja amb 
tota la franja de protecció feta. 
A partir d’aquí, caldrà que es 
vagi fent el manteniment dels 
trams planificat en les diverses 
anualitats.

Això arriba després que des 
del Govern municipal s’hagi 
treballat en la redacció d’un 
nou Pla de Prevenció d’incendis 
forestals a les urbanitzacions, 
amb el suport de l’Àrea d’Espais 
Naturals de la Diputació, que 
ha permès tenir actualitzat 
el pla d’actuació tant de la 
franja perimetral, com de les 
parcel·les no edificades i zones 
verdes. Això també ha facilitat 

que s’obtingués la subvenció 
de la Diputació, de la línia 
específica per a franges forestals 
d’urbanitzacions, que ha cobert 
la totalitat del cost de l’obra. 
A part, s’ha aprofitat per fer la 
neteja subsidiària de 12 parcel·les 
no edificades de les quals s’havia 
rebut l’autorització; tot seguit, 
es passarà la liquidació als 
propietaris corresponents perquè 
facin front a les despeses.

Les obres d’urbanització definitiva de la plaça de Camps 
es reprendran el setembre

Treballs forestals a la franja perimetral.

Els treballs arqueològics tapats amb fibra 
geotèxtil.
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L’ajuntament va organitzar la 
primera edició del Mes de la Gent 
Gran (a l’abril), tot un seguit 
d’activitats que es van celebrar a 
cadascun dels pobles, i que van 
mobilitzar desenes de persones 
durant les quatre setmanes.

Xerrades i tallers gratuïts i oberts 
a tothom, una excursió a la 
Sagrada Família i al Parlament 
de Catalunya, una sortida a veure 
l’espectacle “Sinatra, 100 anys” 
al Kursaal de Manresa, i el dinar 
i ball amb en Joan Vilandeny 
al Casal de Camps va ser el 
programa que es va preparar 
des de la Dinamització de la 
Gent Gran i la Regidoria d’Acció 
Social.

Amb aquesta proposta el Govern 
municipal va voler potenciar 

i consolidar les activitats per 
a persones de la tercera edat 
que actualment ja es fan, de 
la mateixa manera que va 
afavorir el lleure i la diversió 

que contribueixin a una vellesa 
digna i saludable. La valoració 
ha estat molt positiva, i s’espera 
poder-ho consolidar el proper 
any.

Èxit en la primera edició del Mes de la Gent Gran

Actuacions de millora a les carreteres 
L’alcalde i el regidor d’Obres i Serveis es reuneixen amb el diputat d’Infraestructures 
Viàries i acorden un seguit d’actuacions

Després dels acords en matèria 
de seguretat a les carreteres 
del municipi, presos en la 
reunió celebrada el 9 de febrer 
per l’alcalde de Fonollosa i el 
regidor d’Obres i Serveis amb 
el diputat d’Infraestructures 
Viàries i Mobilitat, Sr. Jordi 
Fàbrega, la Diputació de 
Barcelona ha realitzat noves 
actuacions a les carreteres BV-
3008 i BV-3012.
 
Els treballs han consistit en la 
instal·lació d’uns 200 metres 
de tanca de seguretat al voral 
de la carretera de Fonollosa 
en el punt quilomètric 13,5, 
un lloc on s’havien produït 
històricament alguns 
accidents lleus per sortides 
de cotxe de la calçada; també 
s’han renovat les tanques a 
la carretera de Fals, i s’han 
instal·lat proteccions per als 
motoristes.
Darrerament des de Diputació 

també s’ha fet un repàs i neteja 
de tots els vorals, rases i passos 
d’aigua de les dues vies del 
municipi.

S’espera que en breu es podran 
dur a terme altres actuacions 
que l’Ajuntament ha sol·licitat, 
com la instal·lació de malla 
antiesllavissada al tros de 
carretera sota l’accés al raval 
de Soler de Camps, l’adequació 
de l’accés a la zona de la 

parada d’autobusos de les 10 
d’últimes de Canet de Fals, o la 
instal·lació de diversos senyals 
verticals al llarg de les vies.

Des de l’Ajuntament agraïm 
l’esforç, la dedicació i la 
conservació de la Diputació 
de Barcelona, els seus tècnics 
i els seus responsables,  a les 
carreteres situades al nostre 
municipi. 

Instal·lació de nova tanca a la BV-3008.

Visita a l’hemicicle del Parlament de Catalunya.
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Visita al poble francès de Fals

Alcaldes de Fals (França) i Fonollosa, acompanyats d’alguns dels regidors dels respectius ajuntaments.  

Es controla la població de coloms i gats
Per primer cop s’ha fet actuacions de control de coloms a Fals, i també s’ha posat en 
marxa un programa per estabilitzar les colònies de gats

Des de la regidoria de Salut 
Pública s’estan fent treballs de 
control de població de coloms 
domèstics -tal com es venia fent 
des de l’anterior legislatura - en 
els nuclis de Fonollosa i, per 
primer cop, a Fals.
En el nucli de Fonollosa s’han 
fet captures de 110 individus 
de colom domèstic i retirada de 
diversos nius des del setembre 
del 2015 fins al mes de juny 
d’enguany. L’actuació s’ha fet en 
una casa del poble i a la teulada 
de l’Ajuntament.
En el nucli de Fals s’han fet 
captures de 112 individus de 
colom domèstic i també s’han 
retirat diversos nius i cadàvers de 
coloms des del febrer fins al mes 
de juny d’enguany.
L’actuació s’ha fet en dues 
cases del poble, on per part dels 
propietaris s’hi han fet mesures 
correctives perquè no es torni a 
instal·lar la població de colom 
domèstic.

Tot i així es continuarà fent 
control i seguiment de la 
població d’aquest animal, ja que 
pot causar molèsties als veïns i 
problemes de salut pública.

Una altra actuació en què s’està 
treballant és el control de les 
colònies de gats, a mans de la 
mateixa empresa, Biodiversitat.
S’ha detectat una població d’uns 
23 gats al nucli de Fals, que no 
tenen propietari i que va lligat a 
una mala pràctica d’alimentació 
dels animals a la via pública i 
una altra població d’uns 10 gats 
al nucli de Canet de Fals.
En tots dos casos es proposa 
fer una colònia de gats ben 
gestionada, amb l’objectiu 
de censar-los, posar xip i 
esterilitzar-los.
Aquest mes de juliol ja s’ha 
començat el control d’una part 
de població del nucli de Fals i en 
properes setmanes es seguirà fent 
l’actuació prevista.

Des de l’Ajuntament creiem que 
és important que els animals 
de companyia estiguin censats 
(per això aquest tràmit va passar 
a ser gratuït aquest 2016), que 
portin xip perquè es puguin 
identificar sense gaire problemes 
i que estiguin controlats 
sanitàriament. 
Això evitarà que hi hagi 
abandonaments d’aquests 
animals, ja siguin per l’augment 
de cries, per qüestions 
econòmiques dels propietaris 
o també per l’arribada de les 
vacances d’estiu.

Properament iniciarem un seguit 
de propostes i actuacions de 
cara a evitar el maltractament i 
abandonament dels animals de 
companyia, com els gossos, on 
també tenim un greu problema 
per la quantitat de casos que es 
detecten i que l’ajuntament ha de 
fer front.

El primer cap de setmana de 
juny una trentena de persones es 
van desplaçar al poble francès 
de Fals, a la regió d’Aquitània, 
en la visita alternada que 

cada dos anys es fa fruit de 
l’agermanament segellat l’any 
2004 entre els dos pobles. 
La trobada va comptar amb 
diversos àpats de germanor, 

una visita-gimcana a la ciutat 
d’Agen i al Museu d’oficis antics 
de Donzac (Conservatoire des 
Métiers d’Autrefois). L’acte més 
institucional es va produir abans 
del sopar de dissabte, amb els 
parlaments de l’alcalde de Fals, 
Claude Sarramiac, i l’alcalde 
de Fonollosa, que va oferir com 
a record i reconeixement de 
l’Ajuntament una rosa de forja 
estampada amb un missatge 
de gratitud i fraternitat entre el 
poble francès i el català. L’alcalde 
francès va regalar un quadre 
amb una pintura de la plaça de 
la vila. Representants de l’ACR 
de Fals també van tenir unes 
paraules, i van oferir una cistella 
amb productes dels nostres 
pobles. Esperem la visita a terres 
catalanes dels nostres amics 
francesos d’aquí a dos anys!
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S’acaben les 
obres i es 
condiciona la 
zona de l’antic 
dipòsit del 
Masoveret

A principis de l’any 2015 es va 
començar a demolir el dipòsit 
del Masoveret, situtat sota la 
Fàbrica de Fonollosa. Després 
de més d’un any, a finals de 
maig es van acabar les obres 
de demolició de les restes 
de dipòsit que quedaven i es 
van soterrar les connexions 
d’aigua. A part del què ja 
estava previst en el contracte-
programa d’Aigües de Manresa 
que restava pendent del 
2015, l’ajuntament va fer 
millores pavimentant la zona 
i canalitzat les aigües pluvials 
per minimitzar l’impacte a les 
finques adjacents. Aquestes 
actuacions no previstes 
inicialment, però necessàries, 
han tingut un cost aproximat 
de 3.000 euros.

El passat 29 de maig 
es van fer els actes de 
commemoració dels 50 anys 
de la Cooperativa UMAC de 
Fals, que van comptar amb 
la participació del Conseller 
d’Empresa i Coneixement, 
Jordi Baiget. La diada va 
començar amb una missa, 
i va continuar amb un 
aperitiu i un dinar popular. 
A més, es va fer una visita 

a la finca la Torre, que és 
l’epicentre de l’activitat de 
la cooperativa. Aprofitem 
aquestes línies per felicitar 
a totes les persones que 
formen part i han treballat 
per tirar endavant la 
cooperativa, que representa 
la unió d’esforços i el treball 
per un objectiu comú. Per 
molts anys! 

Augmenta la freqüència de recollida 
de deixalles durant la temporada 
d’estiu

El serveis tècnics s’amplien amb el 
servei d’un enginyer tècnic agrícola

La Cooperativa UMAC de Fals celebra  50 anys

El conseller Baiget, l’Alcalde de Fonollosa i membres 
de la junta de la UMAC 

en la visita a la finca la Torre.

Zona condicionada de l’antic dipòsit, 
a Fonollosa.

El buidatge dels contenidors 
s’amplia de 2 a 3 dies a la 
setmana durant aquests mesos 
d’estiu.
S’ha iniciat un reforç del servei 
de recollida de deixalles, passant 
de dos a tres dies la freqüència 
de pas dels camions de recollida 
de la selectiva i el rebuig, 
coincidint amb l’època de més 
calor i quan habitualment hi ha 
més persones residint al nostre 
municipi. L’objectiu és garantir 
una correcta gestió dels residus 
i minimitzar les possibles 
molèsties per males olors o 
desbordaments dels contenidors.
Així doncs, els contenidors 
d’envasos, paper, vidre, orgànica 

i rebuig es passaran a buidar els 
dilluns, dimecres i divendres, 
fins al setembre.
La gestió està efectuada per la 
Mancomunitat intermunicipal 
de gestió de residus (selectiva), 
i el Consorci del Bages per a la 
Gestió de Residus (que recull el 
rebuig).

Aprofitem per reiterar la 
importància de seleccionar els 
residus i reciclar, per tendir a 
rebaixar les tones de rebuig 
que es porten a l’abocador i 
que suposen unes despeses 
elevades (que continuen anant en 
augment).

Des de fa uns mesos l’ajuntament 
compta amb els serveis d’un 
enginyer tècnic agrícola 
que ha permès desencallar 
llicències i permisos d’activitats 
(com granges o antenes de 
telecomunicacions) i també 
assessorar a tots els veïns que 
desitgen realitzar qualsevol 
actuació en aquests àmbits. 
El professional extern, Josep 
Casassas, ens visita habitualment 
els dimecres, però cal concretar 

hora amb anterioritat trucant 
a les oficines. Des de l’àrea 
de serveis al territori posem 
a la vostra disposició aquest 
professional per qualsevol 
consulta, i us animem a fer una 
visita abans de tirar endavant 
projectes i obrir noves activitats.
En breu també es farà una 
convocatòria pública pel lloc 
d’Arquitecte municipal, que 
passarà a ser de plantilla.
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El grup de CDC 
opina
Aprofitem aquestes línies per felicitar en David Bonvehí. La 
candidatura encapçalada per Marta Pascal i ell mateix com a 
caps visibles va obtenir el suport del 87% dels vots emesos per als nous associats 
al Partit Demòcrata Català (PDC). Volem fer explícita la nostra felicitació per a una 
persona tan propera i que va començar la seva activitat política en aquest ajun-
tament. Com a alcalde, un dels més joves de Catalunya i el més jove de Fonollosa 
fins a aquell moment, va dinamitzar aquest consistori.
L’encoratgem i li donem suport en aquesta nova etapa, segurs de que ajudarà a fer 
una comarca i uns pobles millors. Enhorabona David!
De l’activitat política dels darrers mesos volem fer dos comentaris breus:
1- CDC va presentar al Ple una moció reafirmant el nostre compromís amb 

la construcció d’un estat propi. Considerem que després de vàries mocions 
aprovades amb un ampli consens dels grups presents al Ple, és el moment de 
fer visibles aquests posicionaments. Per aquesta raó vam presentar una moció 
instant al govern a la col·locació d’estelades en llocs públics als  pobles, i a l’hora 
identificar Fonollosa com a MUNICIPI PER LA INDEPENDÈNCIA, afegint aquesta 
identificació als cartells que senyalitzen l’entrada al terme municipal. La moció 
va ser aprovada per ambdós grups, i esperem que els propers mesos es pugui 
fer efectiva.

2- Cal també explicar el nostre posicionament davant el projecte de retirada de 
contenidors a les cases disseminades, projecte que afecta especialment a les 
cases de Fonollosa.
Entenem i compartim la proposta en el sentit d’ajustar la despesa del servei de 
recollida d’escombraries, però la retirada d’aquests contenidors afecta molts 
veïns i algunes cases habitades per gent gran. Si bé es proposa la construcció 
d’alguna àrea de recollida nova, entenem que és una disminució de la qualitat 
del servei. Segons el govern cal promoure la disminució del rebuig i l’increment 
del reciclatge, però entenem que no s’ha de portar un pla que afecta tants veïns 
a l’aprovació al Ple sense haver convocat ni una reunió explicativa.
Des del nostre punt de vista cal fer aquest pas previ i explicar les motivacions 
amb transparència. Per això i altres raons vam optar per abstenir-nos en la 
votació.

Gairebé sense adonar-nos-en, ja ha passat el primer any de 
la legislatura. Han estat uns mesos intensos, on sovint hem 
tingut la sensació que empenyem un carro frenat i que costa 
d’arrossegar. L’administració és lenta, però això se supera amb 
la il·lusió i l’ànim de fer feina; això es cura estan a sobre dels 
temes, dedicant insistentment hores en resoldre les coses, fent 
reunions, anant a visitar Departaments, i parlant amb la gent. A 
part de diversos projectes i actuacions de millora (que us hem 
anat explicant i alguns estan reflectits en aquest butlletí), du-
rant aquests mesos hem fet, principalment, dues coses: situar-
nos en els temes i en la dinàmica de l’ajuntament, tenint en 
compte que la responsabilitat d’encapçalar el govern era nova, 
i molts de nostres ens estrenàvem com a regidors;  i ordenar i 
endreçar l’ajuntament, posant les bases per a la feina que ens 
tocarà fer aquests pròxims tres anys. En aquest sentit, estem 
contents de poder presentar ja les principals inversions i obres 

ALCALDE I REGIDORS
 Eloi Hernàndez, alcalde

hernandezmel@fonollosa.cat - De dll a div, hores a convenir 
URBANISME, EDUCACIó, COMUNICACIó I TRANSPARÈNCIA

 Eli Carvajal, regidora
carvajalre@fonollosa.cat - dilluns, dimecres i dijous
ACCIó SOCIAL, JOVENTUT I ESPORTS, I HISENDA

 Paco Vizcaino, regidor
vizcainogf@fonollosa.cat - dilluns, dimarts i divendres
ADMINISTRACIó I GOVERNACIó, I MANTENIMENT I VIA PúBLICA

 Montse Serra, regidora
serrapmnts@fonollosa.cat - dimarts i dimecres
CULTURA I TURISME, I SALUT PúBLICA

 Xavier Camarasa, regidor
camarasapx@fonollosa.cat - dilluns, dimarts i divendres
OBRES PúBLIQUES I SERVEIS, I MóN RURAL I NOVES 
TECNOLOGIES

 Regidors de CiU, grup a l’oposició 
4pobles1equip@gmail.com - A hores convingudes o dijous 
de 18 a 20h. a les oficines de l’Ajuntament

SERVEIS SOCIALS I URBANISME
 Treballadora social (Montse Reina), dilluns de 9 a 11h.
 Educadora social (Concepció Caelles), dimarts de 10 a 12h.
 Arquitecte (Josep Vilaseca) i arquitecte tècnic (Jaume 

Arimany), divendres de 10 a 12h. Visites concertades, trucant 
a les oficines de l’Ajuntament.

 Enginyer tècnic (Josep Casassas), dimecres amb hores 
concertades.

SERVEIS MÈDICS
La programació de visites als consultoris mèdics la podeu fer 
per:
- Internet les 24 hores del dia a: www.gencat.cat/ics 
- Telèfon:  93 872 67 50, de 08.00 a 21.00h de dilluns a 
divendres no festius
En cas d’emergència vital, truqueu al 112. Per a tota la 
resta de temes de salut, truqueu al 061.

c/ de l’Església, s/n
08259 Fonollosa
T.93 836 60 05
fonollosa@diba.cat

HORARI OfICINES AJUNTAMENT
De dilluns a divendres, de 9 del matí a 2 del migdia.
Dijous, de 2/4 de 5 a 8 de la tarda (juliol i agost tancat)

Edita: www.fonollosa.cat

que farem, de saber que hem pogut desencallar o estem a punt 
de fer-ho amb diversos temes com el POUM o la depuradora de 
Fonollosa, i també que aviat explicarem i iniciarem actuacions 
importants i valentes per enfrontar els greus problemes antics 
derivats de la gestió urbanística (que són una de les principals 
preocupacions d’aquest equip). Governar vol dir prendre deci-
sions i, per responsabilitat, nosaltres afrontem els problemes 
de cara. Agradarà més o menys, però si no estem disposats a 
enfrontar-nos a les problemàtiques, no té sentit ostentar el 
càrrec públic i potser val més que ens quedem a casa. És més 
còmode que tothom estigui content, deixar fer, però les conse-
qüències poden ser fatals; el temps dirà. Volem agrair a tothom 
que ens fa costat, la comprensió i la paciència. Convençuts que 
estem avançant, conscients que ens queda molt per millorar, i 
compromesos amb fer tota la feina necessària.
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