
La plaça de la Creu de Camps.

L’equip de Govern municipal, amb la delegada del Govern i el 
vicepresident de la Diputació.

Els veïns de Camps ja poden 
passejar amb total normalitat per 
la plaça de la Creu després de dos 
anys d’obres per la descoberta de 
restes arqueològiques que arriben 
fins al segle V com a data més 
endarrerida. L’acte inaugural 
de la urbanització de l’espai i la 
museïtzació del jaciment es va 
celebrar el 18 de desembre, en el 
marc de la festa major d’hivern 
de Santa Llúcia, i va comptar 
amb la presència de la delegada 
del Govern de la Generalitat, 
Laura Vilagrà, el vicepresident 

La Plaça de la Creu llueix al cor de Camps
Les obres d’urbanització i museïtzació es van inaugurar el passat 18 de desembre.
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primer de la Diputació de Bar-
celona, Dionís Guiteras, a part 
dels representants municipals, el 
diputat David Bonvehí i totes les 
veïnes i veïns que hi van voler ser 
presents. A part dels parlaments 
oficials i la descoberta de la pla-
ca, per finalitzar es va convidar 
a tots els assistents a un aperitiu 
que es va fer al Local del poble.
L’arranjament de la plaça, un cop 
adaptades i afegides tot un seguit 
de millores no previstes al projec-
te inicial, ha costat 50.000 euros 
(30.000 a càrrec de la Generalitat 

i 20.000 de l’Ajuntament 
de Fonollosa) i els 
treballs arqueològics 
90.000 euros, sufragats 
per la Diputació de Bar-
celona. En breu s’iniciarà 
la construcció de l’espai 
d’homenatge al cementi-
ri parroquial, on aniran 
dipositades les restes dels 
gairebé 200 individus 
inhumats.

Un cop documentades les troba-
lles, la solució emprada per man-
tenir la memòria de l’indret ha 
estat la museïtzació sense perdre 
la utilitat de plaça. No hi ha cap 
resta visible, però sobre el pavi-
ment s’han recreat les formes i 
els punt concrets dels elements 
localitzats: tombes, sitges, premsa 
i mur, a més d’un plantae pedum. 
Al costat de cadascun d’ells, una 
plaqueta identifica la tipolo-
gia de la resta arqueològica en 
qüestió. També hi ha un panell 
didàctic.
La peça més singular del jaci-
ment és el plantae pedum que, 
com va explicar l’arqueòloga en 
cap Núria Cabañas, responsable 
dels treballs juntament amb Pere 
Tardà, de l’empresa Cat Patri-
moni, «era la llinda d’accés a un 
recinte funerari, amb tres parells 
de petjades gravades». Tot i que 
se’n conserven d’altres, com les 
localitzades a Tarragona i Sevilla, 
aquesta ja és d’època cristiana. El 
nou culte va assimilar una pràc-
tica que tenia un origen pagà. La 
pedra original es troba en estudi 
i, tot i que després ha d’anar al 
Museu Comarcal, l’ajuntament 
la reclamarà per a instal·lar-la en 
algun lloc protegit del poble de 
Camps.

Altres millores a Camps

Aprofitant la realització de les 
obres a la plaça, l’ajuntament va 
realitzar altres millores al nucli 
de Camps, com l’arranjament 
dels camins d’entrada i mig del 
nucli, o pintar la façana de les 
antigues escoles (amb un cost de 
2.008 euros).



El nou pressupost munici-
pal pel 2017 preveu un total 
de 2.183.978,32 euros i va ser 
aprovat inicialment en el ple 
d’aquest mes de març, amb els 
vots a favor de l’equip de Go-
vern (Junts-ERC) i l’abstenció de 
CiU.
Per una banda, tot i que s’han 
congelat les principals taxes i 
impostos per a aquest any, el 
pressupost consolida els incre-
ments en despesa que es van in-
troduïr l’any anterior, principal-
ment en manteniment d’espais 
i via pública, i en arranjament 
de camins, i preveu tot un seguit 
d’inversions (moltes d’elles amb 
un finançament ja confirmat 
mitjançant subvencions o crè-
dit): arranjament dels carrers de 
Església i de Sta. Elena de Fo-
nollosa (47.500 euros), primera 
fase de la construcció de la sala 
polivalent de Canet (167.000 
euros), substitució de portes i 
finestres de l’Escola de Fonollo-
sa (35.500 euros), inversions a 
l’Església de les Torres de Fals 
(150.000 euros), i remodelació de 
la piscina municipal (260.000 
euros), com a més importants. 
També s’augmenta uns 50.000 
euros les partides de manteni-

ment i petites inversions que 
permetran realitzar actuacions 
més modestes, però molt neces-
sàries, a cada un dels pobles.
Aquesta previsió d’increment 
és possible gràcies a les ajudes 
externes provinents, principal-
ment, de la Diputació de Barce-
lona.
El pressupost continua amb la 
línia d’ajudar les persones que 
més ho necessiten, garantint 
recursos per l’àrea d’acció social, 
i en la cultura i el turisme, com 
una aposta per dinamitzar el te-
rritori i fomentar una economia 
social i de proximitat.
Quant a la situació 
d’endeutament de l’ajuntament, 
la previsió de contraure diversos 
crèdits a través de Diputació per 

executar alguns dels projectes 
d’inversions (tal i com es va fer 
la passada legislatura, sense in-
terès i amb un any de carència), 
fa que es passi d’un 23% (l’any 
2016) a un 32%, essent aquesta 
una xifra molt per sota del que 
permet la llei (que situa el limit 
al 75% i, excepcionalment, al 
110%).
La situació de la tresoreria de 
l’ajuntament és bona, igual que 
la liquiditat (diners que hi ha a 
la caixa per fer front a les despe-
ses). És essencial continuar amb 
una bona gestió i control tècnics 
i polític de la comptabilitat, de 
manera responsable, per tal de 
poder dur a terme satisfactòria-
ment els projectes i planteja-
ments estratègics proposats.

Fals:
- Instal·lació gronxador amb 

seient niu al Parc de Fals
- Instal·lació d’il·luminació led al 

campanar i nou llum a la plaça 
de l’església.

- Reparació vorera Cal Fosas.
- Instal·lació de paperera i tala 

d’herba a la zona de les Torres 
de Fals.

- Extracció de pins i arbustos en 
mal estat i plantació de nous 

arbres a les zones verdes.
- Construcció nou muret zona 

verda de Can Tagore.
- Reposició de nous llums de 

la zona esportiva després dels 
actes vandàlics.

- Moure rètols indicadors de 
l’entrada de Fals que privaven 
visibilitat (actuació comple-
mentada per carreteres-Dipu-
tació).

- Construcció nou tancament de 
l’àrea de recollida de deixalles 
al Raval de la Creu.

Què ha fet la brigada? 
A continuació destaquem algunes de les actuacions que s’ha 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, trinxada dels punts de poda i petites reparacions en instal·lacions 
municipals (ajuntament, escola, llar d’infants,...) i via pública.

2

S’aprova un pressupost municipal pel 2017 que 
aposta per la inversió als pobles.
Ascendeix als 2 milions i conté el gruix de les inversions de la legislatura als quatre nuclis
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Actuacions en camins i món rural
Actuacions en camins i món rural

Canet:
- Reparació dels panots de les 

voreres en més de 50 punts. 

- Instal·lació de les noves 
plaques de carrers.

- Muntatge barana de fusta 
d’accés a la coberta.

- Reparacions dels pous de 
bombeig d’aigues residuals.

- Retirada d’abocament his-
tòric de pneumàtics en 
parcel·la municipal.

Camps: 
- Suport i actuacions a les 

obres de la plaça de la creu.
- Reparació façana de les 

antigues escoles per deixar-la 
a punt per pintar, i muntatge 
de la instal·lació elèctrica 
interior.

Fonollosa:
- Construcció del mur al late-

ral de la pista.
- Treballs de muntatge 

d’ampliació de xarxa de cale-
facció a l’escola.

- Muntatge i obra de portes en-
rotllables a la Fàbrica, i altres 
reparacions interiors.

- Substitució de llums de 
l’ajuntament per aparells 
leed.

- Neteja i actuacions diverses al 
clavagueram.

- Reposició de la vorada de 
l’entrada de l’ajuntament. 

- Arranjament de la vorera de 
la dreta del camí de Callús 
consistent en una repassada 
general, anivellament amb 
aportació de tot-u i pavimen-
tació per fer escapada d’aigua 
al davant de Cal Serra. 

- Arranjament d’un embornal 
en el Raval de Cal Pere Jutge, 
consistent en la retirada de 
rocs del seu interior que obs-
truïen quasi completament el 
pas de l’aigua.

- Escampada de grava i anive-
llament a l’àrea de recollida 
selectiva del Raval del Soler.

- Arranjament dels cam-
ins afectats per les obres 
d’abastament d’aigua Bages-
Cardener: camí de Bacardit de 
les Olles, Camí de Boixeda/
Sant Andreu, Camí del Fadrí 
del Jaumet (actuacions com-
plementades entre ajunta-
ment i consell comarcal).

- Segada d’herba de les vores 
dels camins.

- Arranjament del camí del 
Pinyer consistent en una re-
passada, anivellament i apor-
tació de graveta en el tram 
que va des de l’inici del camí 
fins a la tina de Can Xamal.

- Aportació de grava en el nu-
cli de Camps i arranjament de 
l’entrada del camí del Soler.

- Neteja de la rasa del camí de 
la Solana, a Fonollosa. 

- Aportació de grava al camí de 
Cucala, en el tram que va des 
del camí de Castelltallat fins 
el dipòsit del Turell.

- Arranjament del camí Vell de 
Fals consistent en una repas-
sada, anivellament i aporta-
ció de graveta.

- Arranjament del camí de 
Clarena, en el tram que va 

des de el nucli de Camps fins 
el començament del camí de 
Cal Passadret, consistent en 
una repassada, anivellament, 
aportació de tot-u i cons-
trucció de guals reductors de 
velocitat.

- Col·locació de tres nous 
cartells indicadors al camí de 
Boixeda/Sant Andreu. 

- S’han instal·lat cartells indi-
cadors de cases al camí de ca 
n’Oms a Sant Joan de Vilato-
rrada, ja que fa anys que havia 
desaparegut el que s’hi va 
posar a l’entrada des de la ca-
rretera i hi ha alguna persona 
amb necessitat d’assistència 
sanitària.

- Instal·lació nou rètol indica-
dor a l’entrada de Canet de 
Fals per les 10 d’útlimes.



Excursió gent gran a 
Tarragona

El 24 de novembre es va celebrar una sortida amb 
la gent gran dels municipis de Fonollosa i Rajadell a 
Tarragona. Al matí es va fer una visita guiada per la 
Tàrraco imperial (fòrum, circ i muralles) i, després 
d’un bon dinar, vam poder passajar lliurement per 
la ciutat.

Primera sortida dels joves 
a Aguilar

Una vintena de joves dels nostres pobles van 
participar a la primera excursió que es va fer al 
Paintball d’Aguilar de Segarra. Van poder dinar al 
local social d’aquesta població i, a part, es van fer 
altres activitats esportives i jocs.

Es jubila la Maria Serra, treballadora de l’ajuntament

Personal de la corporació assistents a l’acte.

L’administrativa adscrita a l’àrea d’intervenció de 
l’ajuntament, Maria Serra Llaugí, es va jubilar el 

passat 7 d’octubre, després de 8 anys al servei del 
consistori. Els treballadors i representants munici-

pals la vam voler acomiadar en 
un petit acte insitucional, que 
va ser presidit per l’alcalde Eloi 
Hernàndez, i que també va comp-
tar amb l’assistència de l’exalcalde 
Serarols. La persona que ocupa 
acutalment la plaça, després de 
guanyar el procés públic de selec-
ció, és la Montse Recasens. Des de 
l’ajuntament volem agrair la tasca 
i dedicació de la Maria al llarg de 
tots aquests anys, i desitjar sort i 
encerts a la nova treballadora.
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Grup de joves Grup de la gent gran



Després d’haver revisat i apro-
vat el nomenclàtor dels noms 
dels carrers de Canet de Fals, la 
brigada municipal va instal·lar 
el més d’un centenar de noves 
plaques que han de permetre 
millorar la senyalització també 
en casos d’emergència. En breu 
també es posaran plafons amb 
el plànol del nucli i noms dels 
carrers a les entrades i plaça de la 

Vila. L’actuació ha tingut un cost 
d’uns 5.000 euros.
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 Reproducció fictícia del projecte constructiu de la piscina municipal.

Aprovat el projecte de rehabilitació 
de la piscina municipal

El setembre de 2016 el Govern 
municipal va encarregar a SOL 
Arquitectura (del col·legiat 
Eduardo Carchedi) el projecte 
de rehabilitació de la piscina 
municipal de Fonollosa, situada 
a Canet de Fals. Després d’unes 
setmanes de redacció d’una pri-
mera proposta, de consensuar-ho 
amb els agents socials i polítics, 
i d’explicació al veïnat, es va 
donar llum verda a la redacció 
del projecte executiu, que havia 
d’estar redactat en un període 
aproximat de dos mesos, amb 
l’objectiu de poder licitar l’obra 
i tenir-la acabada aquest proper 
estiu. Per tot un seguit de motius 
tècnics (com la realització d’un 

estudi topogràfic de la zona per 
reforçar el projecte) i altres aliens 
a l’ajuntament, l’entrega del pro-
jecte definitiu es va demorar fins 
a finals del mes de febrer del pre-
sent. Aquest va ser aprovat per 
unanimitat al ple del 8 de març, i 
actualment es troba en exposició 
pública fins el 10 de maig, com-
plint així el termini legalment es-
tablert. Finalitzat aquest procedi-
ment, es realitzarà la licitació del 
projecte i posterior adjudicació 
de les obres a una de les empreses 
que s’hi hagin presentat, fet que 
coincidirà de ple en la temporada 
d’aquest estiu. Per aquest motiu, 
les obres hauran d’iniciar amb 
posterioritat, fent preveure la 

utilització de la nova instal·lació 
per a l’any 2018.
El projecte, que té un pressupost 
base de licitació de 249.407,73 
euros, IVA inclòs (i serà finançat 
amb crèdits provinents del 
Suport al finançament de la 
Diputació de Barcelona) preveu 
la construcció de dos nous vasos 
situats dins el forat de l’actual 
piscina (que té unes dimensions 
fora de la normalitat per aquest 
tipus d’equipaments públics), 
construcció de zona de platja i 
nova cambra tècnica pels equips 
de filtració. Així, la piscina 
d’adults tindrà 22 metres de 
llargada i 9 d’amplada, amb una 
profunditat variable entre l’1 i 
1,8 m. La d’infants farà 9 x 4 m, 
i tindrà una profunditat entre 
0,60 i 0,70 m. El projecte també 
preveu l’accés a la piscina per a 
persones minusvàlides, amb una 
grua mòbil.
Amb aquesta obra necessària, 
l’ajuntament pretén millorar 
en optimització i eficiència un 
equipament lúdic i temporal, 
que any rere any en gaudeixen 
veïnes i veïns de tot el munici-
pi, tot convertint-se en un pol 
d’activitat per a infants, adults i 
gent gran durant la temporada 
d’estiu. Igualment, es vol asse-
gurar el compliment de tota la 
normativa de seguretat i sanitat, 
força exigent en aquest tipus 
d’instal·lacions.

Noves plaques de carrers a Canet

Detall de les noves plaques de carrers.
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S’aprova provisionalment el nou planejament 
urbanístic (POUM)
Després de gairebé 7 anys de treballs, el text ja s’ha enviat a la comissió 
d’urbanisme que s’espera que l’aprovi definitivament en els propers mesos.

Al passat ple ordinari del 9 
de novembre es va aprovar 
provisionalment per unanimitat 
el nou Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal (POUM), 
els treballs del qual han durat 7 
anys a càrrec de l’equip redactor 
de Narcís Tusell. Ara s’ha 
tramès a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de la Catalunya 
Central, que li correspondrà 
fer l’aprovació definitiva i, un 
cop publicat, el planejament 
esdevindrà definitiu i d’aplicació.
El nou POUM preveu un 
creixement moderat dels 
quatre pobles, i és l’eina de 
futur que ha de permetre 
afrontar amb responsabilitat 
i resoldre amb èxit els reptes i 
les problemàtiques en matèria 
d’urbanisme que hi ha sobre la 
taula des de fa uns anys. Són 
unes noves regles del joc  que 
han de regular les actuacions de 
la ciutadania i l’administració a 
partir d’ara, i que l’ajuntament ha 
de fer complir.

El desembre de 2013 es va fer 
l’aprovació inicial i el juny de 
2015 la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de la Catalunya 
Central emetia un informe 
que posava en entredit part 
de la feina  i canviava criteris 
que ja havien estat informats 
favorablement.
En aquell moment, amb una 
legislatura acabada de començar, 
afloraven les problemàtiques en 
l’àmbit d’urbanisme, i el POUM 
era l’eina bàsica per a solucio-
nar-los, per tant, esdevenia una 
prioritat.
Un any i poc després, havent fet 
un intens treball de recomposició 
i diàleg, s’ha portat a aprovació 
provisional un document que:

- Obeeix directrius marcades 
per la CTUCC i el 
departament de Territori.

- Defensa elements considerats 
com a irrenunciables pel 
govern municipal.

- Supera la situació 
d’estancament en què estava 

el planejament municipal, 
tancant i resolent els serrells 
pendents.

- Estableix una bona base per 
resoldre les problemàtiques 
existents.

- Es fa amb consens i entesa 
de tots els grups polítics 
representats al ple, i dels 
diversos agents ciutadans.

 
Els principals canvis respecte 
a l’aprovació inicial, són els 
següents:

• FONOLLOSA:
- Disminueix el creixement 

previst eliminant-se dues 
zones, i el parc d’habitatges 
màxim queda limitat a 80 de 
nous.

 - La prolongació del Camí de 
Castelltallat es modifica i es 
fa passar per darrere l’escola, 
i queda com a Pla Especial 
d’Infraestructures.

• CAMPS:
 - Desapareix la reserva per 

equipament esportiu.
 - Es redueix el sòl 

urbanitzable a dues parcel·les 
al costat de les antigues 
escoles (desapareixent l’àrea 
de creixement prevista 
inicialment).

• FALS:
 - La gran zona de 

desenvolupament es redueix 
a un espai amb un màxim 
de 48 habitatges (la CTUCC 
ho eliminava tot, deixant 
només la zona de l’avinguda 
dels Ametllers), i desapareix 
la reserva de sòl per a 
equipaments supramunicipals 
prevista (ja que la CTUCC 
al·lega que s’ha planificat 
al municipi veí de Rajadell, 
durant  la passada legislatura).

- Ajuntament i Cooperativa 
UMAC acorden les cessions Zona urbanitzable de creixement a Fonollosa.
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Es congelen les taxes i impostos 
per al 2017, excepte l’aigua
La proposta del govern municipal es va aprovar per 
unanimitat en el Ple del 2 de novembre.

El dimecres 2 de novembre va 
aprovar per unanimitat la pro-
posta del Govern municipal de 
congelar les taxes i impostos 
pel 2017, en excepció de la taxa 
pel subministrament d’aigua.
Així, es mantenen els tipus de 
l’IBI (0,72 urbà i 0,825 rústic), 
l’impost de vehicles, el de cons-
truccions (3% sobre el cost de 
les obres), les plusvàlues i totes 
les taxes administratives de 
l’ajuntament, entre d’altres.
En relació a la taxa de submi-
nistrament d’aigua, s’ha aplicat 
un augment del 3,34% en la 
quota fixa i en els trams de 
consum, principalment, a cau-
sa de la posada en funciona-
ment de la 2a fase del sistema 
d’abastament Bages-Cardener, 
que ha connectat Camps i 
Fonollosa amb l’aigua provi-
nent de la Sèquia de Manresa, 
que serà barrejada amb l’aigua 
dels pous municipals per tal de 
millorar la qualitat i els indica-
dors sanitaris. La proporció de 
barreja, aproximadament, serà 
d’un 70-30% (a favor de l’aigua 
del sistema comarcal).
A la pràctica, per un consum 
mitjà de 30-35 m3/trimestre, 
l’augment total de la quota serà 
de 2,09 – 2,36 euros.
Amb la decisió de no modifi-
car cap altra ordenança fiscal, 

s’han mantingut les bonifi-
cacions del 95% de l’impost 
de construccions per aquelles 
obres de rehabilitació de faça-
nes dels nuclis antics i urbà 
tradicional i l’exempció de 
taxa pel cens d’animals domès-
tics, totes dues mesures apro-
vades per aquesta anualitat.

LA MANCOMUNITAT 
AUGMENTA EL REBUT DE LES 
DEIXALLES 2,5 € ANUALS

Tot i que s’ha notat una millo-
ra en la recollida selectiva de 
deixalles a nivell dels pobles 
de la mancomunitat, aquesta 
ha decidit realitzar un aug-
ment mínim de la taxa general, 
que passarà a ser de 118 euros 
anuals, i així compensar la 
pujada del cànon que es paga 
per cada tona de residus que 
no es reciclen i van a parar a 
l’abocador, que l’Agència Cata-
lana de Residus ha augmentat 
de 24 a 30 euros la tona, per 
aquest 2017. Això suposarà una 
despesa de 28.632 euros (i se-
guirà anat a l’alça), que només 
es pot frenar augmentant el 
reciclatge i disminuint allò que 
tirem als contenidors de rebuig 
i va a parar directament a 
l’abocador. Per tant, és respon-
sabilitat de totes i tots.

anticipades d’un seguit de 
zones verdes al voltant de 
l’Església. També l’espai on 
des de fa anys hi ha el dipòsit 
d’aigua municipal.

• CANET DE FALS:
 - És el nucli que menys es 

modifica; simplement es 
resolen algunes discrepàncies 
derivades del projecte de 
reparcel·lació.

• A NIVELL GENERAL:
 - S’estableix que es realitzaran 

Plans especials pels diversos 
Ravals (més de 5), fet que 
es valora com un element 
molt important per a la seva 
conservació.

 - S’ha fet una defensa 
aferrissada del Catàleg de 
Masies (que en conté més 
de 200) eliminant el mínim 
d’aquestes possible (davant 
la demanda de la CTUCC 
d’excloure’n tot una relació). 
S’ha considerat motius 
històrics i de composició de 
l’entorn rural.

 - S’ha delimitat amb detall 
el Sòl de Protecció especial, 
intentant salvaguardar els 
ravals de Borredà i Poca 
Farina d’aquesta qualificació 
més restrictiva no considerant 
lògic protegir amb aquesta 
qualitficació una zona amb 
una important intensitat de 
masies històriques (ja que 
des de l’equip redactor s’ha 
defensat que hi havia un 
error d’apreciació en allò que 
conté el Pla Territorial de les 
Comarques Centrals).

El diumenge 20 de novembre a la 
tarda, es va realitzar la presentació 
del llibre “Fals. La història”, de 
l’historiador local Ernest Molins, 
d’Edicions Zenobita, editat 
per l’ajuntament de Fonollosa, 
i amb la col·laboració de la 
Cooperativa UMAC. Davant 
un nombrós públic que s’hi va 
aplegar, l’acte es va iniciar amb la 
representació d’”El Judici de Fals”, 

a càrrec del grup de teatre de 
l’ACR. A continuació hi va haver 
els parlaments de l’alcalde de 
Fonollosa, l’historiador Francesc 
Comas, i l’autor del llibre. Al 
finalitzar, qui ho va desitjar va 
poder adquirir un exemplar, i 
gaudir d’un refrigeri gentilesa 
de l’ACR de Fals. Les persones 
que hi estiguin interessades, 
poden comprar el llibre històric 

dirigint-se a l’ACR o a les oficines 
municipals, al preu subvencionat 
de 30 euros.

Presentació del llibre “Fals. La història” d’Ernest Molins

Presentació del llibre
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L’ajuntament i el Motoclub Fonollosa signen un conveni 
de col·laboració
L’ajuntament i el Motoclub Fo-
nollosa van signar un conveni de 
col·laboració que ha permès, per 
primera vegada, la col·laboració 
del consistori per a l’organització 
de la cursa puntuable a la Copa 
Catalana de Resistència Terra 
que es va celebrar a l’octubre al 
circuit del Pinyer.
En aquest sentit, l’ajuntament va 
assumir el pagament dels trofeus 
de la cursa, que ascendeix a 400 
euros. També es va fer aportació 
d’un lot de contenidors de reco-
llida selectiva (per valor de 300 
euros) que han estat instal·lats al 
circuit, adquirint el compromís 
per part de l’organització a con-
tribuir al reciclatge en les diver-
ses activitats organitzades.
El Motoclub Fonollosa és una 
entitat sense ànim de lucre amb 
la finalitat de promocionar, orga-
nitzar i desenvolupar les discipli-

nes esportives del motociclisme i 
la BTT.
Segons l’alcalde, Eloi Hernàndez: 
“Amb la formalització d’aquest 
acord reconeixem i donem 
suport a la feina feta al llarg 
dels anys per aquesta entitat 
del poble, amb la voluntat que 
la col·laboració sigui estable en 

el temps. Així mateix, fomen-
tem els valors de l’esport com 
a hàbit de salut, a l’hora que 
promocionem la participació i 
l’associacionisme en les persones 
joves, que és un dels objectius 
destacables d’aquest govern mu-
nicipal”.

Fonollosa ja és un municipi cardioprotegit
L’ajuntament de Fonollosa ha 
instal·lat tres Desfibril·ladors 
Externs Automàtics (DEA) 
situats en els equipaments 
mèdics dels nuclis de Fonollo-
sa, Fals i Canet de Fals, amb 
l’objectiu de cardioprotegir el 
municipi davant d’una possible 
aturada cardíaca. Els aparells, 
que es poden trobar a fora dels 
consultoris mèdics, són d’ús 
públic i funcionen a través 
d’un sistema automàtic, senzill, 
modern i fiable, que permet que 
els pugui fer servir qualsevol 
persona en qualsevol moment. 
Compten amb un sistema 
d’alarma que automàticament 
es posa en contacte amb el 061 
/ 112 (telèfon d’emergències) 
en el moment que algú obre la 
tapa. Per poder oferir el servei, 
l’ajuntament de Fonollosa va 
haver de signar un conveni 
amb el Servei d’Emergències 
Mèdiques (SEM), que mobilitza 
automàticament una ambulàn-

cia en el cas que algú en faci ús.
Amb la instal•lació de 
desfibril·ladors el govern mu-
nicipal pretén augmentar les 
possibilitats de supervivència 
davant d’una aturada de cor, 
sobretot tenint en compte que, 
per qüestions de distància,a  
alguns punts del municipi una 
ambulància pot tardar al vol-
tant de 20 o 25 minuts a arri-
bar-hi. Qualsevol casa aïllada, 
davant d’una situació d’aquest 
tipus, pot desplaçar-se a buscar 
el DEA al mateix temps que 
alerta els serveis d’emergència.
El projecte impulsat per la 
regidoria de Salut Pública, ha 
rebut finançament per part 
de la Diputació de Barcelona, i 
també ha estat possible gràcies 
a l’empresa REANIMA que, a 
part de la instal•lació dels apa-
rells, ha proporcionat uns pa-
nells que permeten fer visible 
el DEA i que contenen un espai 
explicatiu del protocol a seguir 

en situacions d’emergència.
També es van oferir cursos 
gratuïts oberts a la ciutadania, 
les entitats i els establiments 
comercials, als quals van assis-
tir una vuitantena de persones 
entre les tres sessions.
Per aquesta anualitat, s’ha 
sol·licitat una nova subvenció 
per poder dotar de DEA el nucli 
de Camps, i la zona de la pisci-
na municipal.

Signatura del conveni amb el Motoclub Fonollosa

La regidora de Salut Pública i l’alcalde davant un 
dels desfibril·ladors.
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Es concedeixen ajudes per material escolar a 111 
alumnes del municipi
L’Ajuntament ha dedicat 8.720 € del pressupost de l’any passat en ajudes als 
alumnes que vagin als centres de referència.

El Govern de Fonollosa ha 
concedit ajudes per material 
escolar, llibres i matrícula 
als alumnes empadronats al 
municipi que cursen estudis 
obligatoris o educació infantil 
en qualsevol dels centres de re-
ferència: Llar d’infants Rexics, 
CEIP Sant Jordi de Fonollosa, 
IES Quercus o SINS Cardener. 
Les ajudes individuals són d’un 
import únic de 80 euros pels 
infants i adolescents que cursin 
segon cicle d’educació infan-
til, primària i secundària, i de 
60 euros pels de primer cicle 
d’educació infantil, i han bene-

ficiat a 111 nens i nenes.
La convocatòria es va aprovar 
al setembre, i el desembre es 
va fer la concessió definitiva. 
El pagament ja s’ha realitzar a 
cadascun dels centres escolars, 
que seran els responsables de 
retornar o descomptar de les 
quotes pendents les quantitats 
atorgades als beneficiaris.
El Govern va decidir invertir 
una partida de 13.000 euros a 
aquest tipus d’ajudes, que s’han 
atorgat per primera vegada, per 
intentar minimitzar d’alguna 
manera el perjudici que suposa 
el fet que la majoria d’aquests 
han de fer front a despeses 

extraordinàries, com és el men-
jador escolar, on assisteixen 
pràcticament la totalitat dels 
alumnes dels pobles, o despeses 
de desplaçament. Segons esta-
bleix la normativa, els alumnes 
dels pobles de Fonollosa no 
tenen gratuïtat en el servei de 
menjador, com sí que el tenen 
els municipis veïns, fet que ha 
estat fortament reivindicat per 
les AMPA, l’Escola i el mateix 
Ajuntament.
Els recursos econòmics per la 
convocatòria són provinents 
d’una ajuda extraordinària de 
caràcter social que la Diputació 
va atorgar a l’ajuntament.

180 participants a la primera 
Xamal Race Fonollosa

Malgrat que el dia abans Fonollo-
sa es va llevar per sorpresa em-
blanquinada per la neu, el diu-
menge 26 de març 180 persones 
no es van voler perdre la primera 
edició de la Xamal Race Fono-
llosa, l’esdeveniment esportiu 
consistent en una cursa puntua-
ble al circuit ARCS de curses de 
muntanya, i una caminada popu-
lar. Els participants van recórrer 
camins i corriols dels nostres 

boscos, tot gaudint d’un fantàstic 
paisatge primaveral. A la tornada 
al poble, se’ls obsequiava amb 
un entrepà de botifarra, i prèvia-
ment havien pogut refer-se en 
algun dels punts d’avituallament 
instal·lats al llarg del recorregut. 
Pel que fa a la classificació de la 
cursa, Wifred Lladó va tardar 1h 
21’ 56’’ per totalitzar els 15,5 km, 
seguit d’Enrique Santamaria (1 h 
23’ 33’’) i de Francesc Ferrer (1h 

23’ 44’’). Anna Carné va totalit-
zar 1h 32’ 26’’, seguida de Montse 
Torné (1h 46’ 20’’) i d’Olga Estellé 
(1h 50’ 17’’).

 Des de l’organització (Ajunta-
ment de Fonollosa i Anbaso), vo-
lem agrair sincerament a totes les 
persones voluntàries que s’hi van 
involucrar, així com les entitats 
dels pobles i les empreses que hi 
van col·laborar.
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El passat dilluns 24 d’octubre, la delegada del Govern de la Generalitat 
a la Catalunya Central, la Sra. Laura Vilagrà, va fer una visita institucio-
nal a l’ajuntament de Fonollosa.
Es va reunir amb l’alcalde i regidors del govern, amb qui van com-
partir les inquietuds de viure al món rural, les problemàtiques que 
l’ajuntament ha d’afrontar i els projectes pels pobles que des del govern 
estan impulsant amb energia i il·lusió.
La delegada va deixar constància de la seva visita, signant al llibre 
d’honor de l’ajuntament.

La Diputació atén la petició de l’ajuntament i instal·la 
malla antiesllavissada a la carretera
L’actuació s’emmarca en les millores acordades en una reunió entre els representants 
municipals i el diputat d’Infraestructures Viàries.

Els operaris de la Diputació de Bar-
celona han instal·lat malla anties-
llavissada de rocs al tram de la ca-
rretera BV-3008 que discorre sota 
l’accés al raval del Soler de Camps, 
un dels pocs punts que quedava 
desprotegit i que cada vegada que 
plovia la calçada quedava plena de 
pedres suposant un gran perill pels 
vehicles que hi circulen.
Aquest treball restava pendent 
després dels acords arribats en la 
reunió que l’alcalde i el regidor 
d’obres i serveis van realitzar amb 
el diputat Jordi Fàbregas el febrer 
de l’any passat, que ja va donar lloc 
a tot un seguit de millores viàries 

que s’han fet durant els 
últims mesos (reposició 
de tanques i instal·lació 
de noves; reforç de 
senyalització vertical; 
neteja de vorals,...). A 
part d’això, s’està tre-
ballant en un projecte 
d’adequació de l’àrea de 
la parada d’autobús de 
les 10 d’últimes de Canet 
de Fals, i la instal·lació 
de bandes reductores de velocitat i 
substitució de rètols que afecten la 
visualització a l’entrada de Fals.
Des de l’Ajuntament agraïm 
l’esforç, la dedicació i la conser-

vació de la Diputació de Barce-
lona, els seus tècnics i els seus 
responsables,  a les carreteres 
situades al nostre municipi.

La delegada del Govern visita 
l’ajuntament
Laura Vilagrà es va reunir amb l’alcalde i regidors del 
govern municipal.

Treballs d’instal·lació de la malla.

Visita de la delegada.

Fonollosa 
estrena la seva 
primera pàgina 
web de turisme
www.fonollosaturisme.cat

A l’octubre es va presentar la 
primera pàgina web de turisme 
de Fonollosa, a l’Església de les 
Torres de Fals, lloc emblemàtic 
i mil·lenari d’aquest municipi. 
Amb l’adreça www.fonollosatu-
risme.cat, aquest portal vol aglu-
tinar tots els recursos turístics 
dels quatre pobles del municipi: 
Fonollosa, Fals, Camps i Canet 
de Fals, i ho fa d’una manera 
clara i entenedora, pensant en tot 
moment amb allò que el visitant 
vol fer o trobar, amb un disseny 
modern i molt visual.
La regidora de Turisme, Montse 
Serra, indica que “després d’aquest 
primer pas que ha permès en-
dreçar tota la informació que 
teníem, el govern municipal 
promocionarà la senyalització i la 
realització d’ofertes conjuntes per 
part dels diversos agents privats”.
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L’ajuntament declara BCIL l’Església de les 
Torres de Fals

Les Torres de Fals

L’Església de les Torres de Fals 
ja és Bé Cultural d’Interès Local, 
un nivell de protecció i reconei-
xement de l’element patrimonial 
que va aprovar inicialment per 
l’ajuntament  i va ser ratificat 

pel Ple del Consell Comarcal 
que és qui té la competència en 
els municipis de menys de 5.000 
habitants.
Aquesta qualificació obra la por-
ta a poder accedir a diverses con-

vocatòries públiques per trobar 
recursos econòmics que permetin 
realitzar les necessàries reformes 
i millores, així com el projecte 
de creació de l’espai Torres de 
Catalunya, plantejat pel govern 
municipal.
En un següent estadi, s’iniciaran 
les tramitacions per declarar 
tot el conjunt com a Bé Cultural 
d’Interès Nacional, una valoració 
que es realitza directament des 
del Departament de Cultura de la 
Generalitat.
Des del govern de l’ajuntament 
s’estan mantenint diverses 
trobades amb responsables de la 
Generalitat i Diputació per tal de 
poder aconseguir els recursos que 
permetin treballar en aquesta 
direcció.

L’ajuntament millora la seguretat del camí de Camps

Instal·lació de la tanca al camí d’accés a Camps.

S’han invertit 4.900 euros en 
la instal·lació de 120 metres de 
barrera metàl·lica al lateral del 
camí.

L’ajuntament ha instal·lat 120 
metres de barrera metàl·lica al 
camí d’accés al nucli de Camps, 
al seu pas pel pont que hi ha a 

Fonollosa augmenta un 19% la selectiva amb la 
implantació d’àrees completes

la zona dels horts del raval del 
Pasià. L’actuació, que havia estat 
comentada a les diverses tro-
bades “el Govern Respon” amb 
veïns del poble, ha tingut un cost 
de 4.930 euros (assumits íntegra-
ment amb fons municipals) i s’ha 
encarregat a l’empresa excava-
cions Caceres SL.
El punt concret es considera peri-
llós al venir després d’una pen-
dent destacable, amb un pont, 
una corba i en ser una zona molt 
ombrívola (on és freqüent les 
glaçades de la calçada a la tem-
porada d’hivern, amb els perills 
que això comporta).

Avui us volem explicar 
l’experiència del municipi de Fo-
nollosa, que ha augmentat un 19% 
la recollida selectiva d’envasos, 
paper i vidre amb la implantació 
de les àrees completes de conte-
nidors que va fer l’estiu passat, en 
col·laboració amb el Consorci del 

Bages per a la gestió de residus.
Amb aquest canvi, s’han reduït 
38 contenidors de fracció resta 
(que han passat de 113 a 75), s’han 
augmentat els de vidre, paper i 
envasos. Ara, en total, els veïns 
de Fonollosa disposen de 23 àrees 
completes per a la recollida selec-

tiva de totes les fraccions de pa-
per, envasos, vidre, resta i matèria 
orgànica. Amb aquest projecte es 
pretén incrementar els índexs de 
recollida selectiva facilitant a la 
ciutadania la separació dels resi-
dus i reduint el nombre de punts 
de recollida de la fracció resta.



Nou grup municipal 
PDECAT
El darrer Ple Ordinari es va donar compte al ple de la nostra 
sol·licitud de canvi de nom del Grup Municipal CDC a Grup municipal 
PDECAT.
Aquest fet, tot i que a l’Ajuntament de Fonollosa els grups no estan 
constituïts oficialment, és per a nosaltres un fet important.
Venim d’una tradició de Convergència Democràtica, i amb aquest 
canvi, en cap cas reneguem de l’acció política i municipal que s’ha 
desenvolupat des de fa molts anys. No en reneguem, és més, en 
volem recollir moltes de les coses bones que s’han fet en la cons-
trucció de Catalunya i del nostre municipi, tal com els  coneixem 
ara.
Tot i això, els darrers anys aquest partit s’ha vist en la necessitat de 
fer una renovació total, tan profunda que ha representat el tanca-
ment de la antiga CDC i desaparició de la coalició CiU, i engegar un 
nou projecte en un congrés fundacional l’estiu passat.
En aquest congrés es va treballar per a un nou partit que pogués 
representar un espai central i majoritari però deixant enrere velles 
formes de fer política. Es van debatre i votar uns estatuts des de 
zero, introduint elements de qualitat democràtica i participació 
dels nous associats necessaris per a fer un partit dinàmic i obert a 
tothom. Elements com la limitació de càrrecs simultanis i l’elecció 
de qualsevol càrrec representatiu o executiu per processos de pri-
màries en les que tots els associats i participen en són un exemple.
A Fonollosa també hi hem participat i amb orgull del que s’ha fet 
i a l’hora mirant al futur, ens afegim a aquest moviment i volem 
col·laborar en la seva implantació al territori del nostre país.
No cal dir que aquest naixement d’un nou partit amb una renovació 
gairebé total dels nostres representants arreu ens il·lusiona, i més 
quan un dels principals impulsors del projecte és en David Bonvehí .
No obstant això estem expectants i preocupats, esperant a la fina-
lització de tots els processos judicials en els que antics membres 
de CiU estan encausats. Sense obviar la presumpció d’innocència, 
sense la que qualsevol sistema democràtic no pot viure, esperem 
atentament que es clarifiquin i apareguin sentències perquè si no 
es fa amb certa celeritat les condemnes de persones innocents no 
tenen volta enrere per a l’opinió pública, i les de persones culpables 
potser arribaran massa tard, quan ningú cregui que hi ha polítics 
honestos.

 Aprofitem aquest espai per publicar una inquietud que una veïna del 
municipi va traslladar públicament per les xarxes socials personals 
de l’Eloi Hernàndez (alcalde), arran de les publicacions realitzades pel 
partit de l’oposició, i la resposta del mateix Eloi. Estem convençuts 
que hi pot haver més gent preocupada per l’assumpte, i que això els 
clarificarà la situació.
Comentari de la veïna, publicat a Facebook:
Hola Eloi. He vist amb el full del PDeCAT que la partida que estava 
destinada a les Torres de Fals del pressupost Municipal ha passat a 
augmentar el de les piscines de Canet. Em sembla que és més impor-
tant el PATRIMONI DEL NOSTRE POBLE, QUE TAMBÉ ÉS EL TEU, que 
les piscines encara que convingui arreglar-les.
Resposta de l’Alcalde, Eloi Hernàndez, publicada a Facebook:
Hola. És cert que a nivell de pressupost es va passar la quantitat que el 
2016 estava prevista per les obres d’arranjament del cor de l’Església 
de les Torres al projecte de renovació de la piscina municipal (ja que 
preveiem tenir una subvenció i la resta assumir-ho amb crèdit), però 
ens van denegar la subvenció per les Torres i ens convenia fer aquest 
moviment per temes pràctics (de procediment i calendari, ja que l’obra 

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.

 Enginyera tècnica (Meritxell Leon), dijous a la tarda, cada 
quinze dies, 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

de la piscina l’hauríem de tenir feta a l’estiu). No és cert, però, que 
una cosa vagi en detriment de l’altra. Aquest Govern ja hem dema-
nat dues subvencions per fer l’obra, abans del 16 d’aquest mes ens 
presentarem a la tercera convocatòria, en el pressupost del 2017 hi 
tornarà a haver la partida íntegre pel projecte de les Torres de Fals, i 
és ben sabut i així ho vam explicar públicament a la reunió que vam 
fer a Fals que hem preparat el projecte de restauració del Cor i creació 
de l’espai Torres de Catalunya, el qual pensem tirar endavant i que 
sigui una realitat en breu. L’explicació del full del PDECAT que tu et 
refereixes, des del meu punt de vista, és tendenciosa i t’aboca a una 
conclusió totalment errònia. Suposo que aquest n’és l’objectiu, però 
crec que pot crear conflictes del tot innecessaris i que queden molt 
lluny de la voluntat del Govern de l’Ajuntament (però això ja és un altre 
tema). Pel que fa el cas de la preocupació que m’exposes, pots estar 
ben tranquil·la; tens el nostre compromís ferm i públic. Gràcies pel teu 
comentari i per donar-me l’oportunitat d’explicar i aclarir l’assumpte. 
Per qualsevol dubte em pots trucar directament o escriure. Bon inici 
d’any. Salut. (Publicat al Facebook el 03/01/2017)
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Torres i piscina; no renunciem a res


