
L’ajuntament de Fonollosa ha obtingut el finança-
ment de les obres de restauració del cor de l’església 
de Sant Vicenç de les Torres de Fals, després de 
múltiples gestions, i de la visita del diputat dele-
gat d’urbanisme i habitatge, Josep-Ramon Mut, a 
finals d’abril del 2017. Així, el Servei de Patrimoni 
Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelo-
na, ha concedit 112.880 euros a l’ajuntament, que 
serviran per cobrir la totalitat dels treballs d’obra 
civil. L’actuació se centra a la zona de l’entrada de 
l’església, i  garantirà l’estabilitat i conservació de 
l’element, en millorarà la seva imatge i seguretat, i 
permetrà que l’espai es pugui continuar utilitzant 
amb garanties.

Aquests treballs, de fet, només són la primera fase 
de les actuacions que el Govern municipal té pla-
nificades de fer per a la posada en marxa de l’Espai 
Torres de Catalunya. Segons l’alcalde, Eloi Her-

nàndez, “les inversions a les Torres de Fals són el 
principal projecte estratègic en l’àmbit de promoció 
turística i de patrimoni del nostre municipi, per 
això portem temps treballant-hi insistentment i 
presentant-nos a diverses convocatòries per a acon-
seguir el finançament”. En aquest cas, a més, indica 
“que aquest fet ha estat subjecte a crítica i perspi-
càcia política contra el govern municipal, però ara 
s’evidencia  que el treball i la persistència de l’equip 
comencen a donar fruit també en aquest projecte”.

Els responsables municipals destaquen que altres 
fases del projecte també han estat presentades a 
convocatòries de les quals s’espera la resolució, com 
la museïtzació de l’espai, o la rehabilitació d’altres 
espais com la nau central, capella fonda, façanes i 
campanar.

L’AJUNTAMENT I EL BISBAT DE VIC 
ACORDEN ALLARGAR LA CESSIÓ DE 
L’ESPAI FINS A L’ANY 2048
Paral·lelament a les gestions per a les obres, 
l’ajuntament de Fonollosa i els responsables del 
Bisbat de Vic han arribat a l’acord de prorrogar 25 
anys més la cessió de l’espai que el Bisbat va realit-
zar l’any 1998 a favor de l’ens local. Així, s’assegura 
l’ús municipal de l’àmbit de l’església fins al maig 
del 2048.

Aspecte actual del cor de l’església de Sant Vicenç. 

El diputat Josep-Ramon Mut i l’alcalde de Fonollosa, en la visita 
a les Torres de Fals, abril de 2017.

L’ajuntament obté el finançament 
per restaurar el cor de l’església 
de les Torres de Fals
La licitació de les obres es tramitarà les pròximes setmanes
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L’ajuntament de Fonollosa va 
aprovar inicialment la propos-
ta de pressupost presentada 
per l’equip de Govern munici-
pal en el ple ordinari de 10 de 
gener. El pressupost ascendeix 
a un total de 2.095.016,42 euros 
(89.000 euros menys que el de 
l’any anterior), i es caracteritza 
per centrar-se en la despesa 
de serveis a les persones (el 
29,12%), i les obres públiques i 
serveis (34,33%).

En l’àmbit d’ingressos, el 
pressupost està marcat per 
una disminució dels impostos 
directes, ja que s’han conge-
lat la majoria d’impostos per 
aquest any 2018. Per contra, 
incrementen els ingressos per 
transferències corrents i de ca-
pital (que són les aportacions 
d’altres administracions i les 
subvencions concedides).

Així, es mantenen els percen-
tatges de despesa de les àrees 
d’acció social, educació, cultu-
ra i turisme, joventut i esports, 
i salut pública.

Les inversions reals ascendei-
xen a 580.000 euros (subven-
cionades majoritàriament per 
la Diputació i la Generalitat) i 
contenen les següents actua-
cions:

█ Millores sanitàries i de 
qualitat a pous i dipòsits de 
la xarxa d’aigua municipal: 
193.150 euros

█ Rehabilitació del cor de 
l’església de les Torres de 
Fals: 150.000 euros

█ Pavimentació camí entre 
Boixeda i Cal Màrius: 49.735 
euros

█ Pavimentació camí d’accés a 
Fals: 34.000 euros

█ Arranjament paviment ca-
rrers Església i Santa Elena 
de Fonollosa: 47.575 euros

█ Reparació cobertes Escola de 
Fonollosa: 53.223 euros

█ Adequació Fàbrica i casa 
unifamiliar: 39.000 euros

█ Altres inversions (ma-
quinària, instal·lacions i 
estris; parcs i jardins; i mobi-
liari piscina): 12.700 euros.

Cal destacar que, a part de les 
actuacions pressupostades 
en aquesta anualitat, n’hi ha 
d’importants que se  n’ha iniciat 
la tramitació el 2017, que seran 
incorporades i executades el 
present, per valor de 427.000 
euros més, com són la rehabili-
tació de la piscina municipal, i 
la construcció de la sala poliva-
lent municipal a Canet de Fals.

Finalment, hi ha un incre-
ment del 4% de la despesa en 

administració, governació, 
comunicació i transparència, 
principalment associada a la 
consolidació d’alguns llocs de 
treball fruit de la relació de 
llocs de treball aprovada l’any 
passat, i l’execució d’un progra-
ma de transparència.

Pel que fa a l’estat del deute, 
aquest disminueix fins al 27% 
(quan el 2017 era del 32%).

El pressupost va ser aprovat 
amb els vots a favor de l’equip 
de Govern (Junts-ERC) i 
l’abstenció del PDeCAT, i expo-
sat al públic per un termini de 
15 dies.
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S’aprova un pressupost de 2,1 milions 
d’euros pel 2018
La despesa en serveis a les persones i les inversions, com les millores en la xarxa 
d’aigua, camins i via pública, o la rehabilitació del cor de l’església de les Torres de 
Fals, centren les prioritats municipals pel present exercici

Gràfic de distribució del pressupost.
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L’ajuntament de Fonollosa ha fet 
pública la situació que pateixen 
bona part dels seus veïns, sobre-
tot al nucli de Canet de Fals, on 
fa més de mig any que no reben 
senyal de televisió, o la que es 
rep és molt dèbil i amb molts 
talls (apareixent el missatge de 
“sense senyal”). La problemàtica 
es va originar en el moment del 
desplegament de la tecnologia 
4G per part de les companyies 
de telefonia, i s’ha afegit a l’estat 
de gairebé abandonament de les 
torres de telecomunicacions per 
part de la propietat i l’organisme 
que ho gestiona. L’alcalde de Fo-
nollosa, Eloi Hernàndez, ha des-
crit la situació com a insosteni-
ble. “La gent està realment molt 
enfadada, i culpen a l’ajuntament 
d’aquesta situació. L’ajuntament 
no tenim cap responsabilitat 
sobre les antenes de telecomuni-
cacions, i fa mesos, des del maig 
del 2017, que presentem recla-
macions i queixes tant al CTTI 
(Centre de Telecomunicacions i 
Tecnologies de la Informació de 
la Generalitat) que són els pro-
pietaris de les antenes del muni-
cipi, com a Cellnex Telecom, que 
és l’empresa a qui la Generalitat 
té adjudicada la gestió i és qui 
es responsabilitza del servei de 
TDT”. Hernàndez afegeix: “al cap 
de molts mesos, hem aconseguit 
que els tècnics hagin realitzat al-
gunes actuacions de millora, però 
la problemàtica segueix afectant 
un gran nombre de llars. Des de 
l’ajuntament no hem aconseguit 
que ens rebi cap responsable de 
l’empresa i, per tant, es donin 
les explicacions oportunes i es 
pugui exigir que se solucioni una 
incidència més pròpia d’un lloc 
no desenvolupat”.
 
El consistori explica que fa més 
d’un any les antenes de teleco-
municacions van patir robatoris 

de les bateries i altres aparells, 
tant de TV com de telefonia mò-
bil. Les portes d’accés als recintes 
han estat mesos obertes, i després 
de moltes reclamacions per part 
de l’ajuntament, finalment s’ha 
aconseguit que els responsables 
les arreglessin i tornessin a tan-
car amb els panys codificats i es 
millorés la seguretat. “La situació  
és desesperant”, rebla l’alcalde.
 
En les darreres setmanes, i des-
prés d’haver denunciat la situa-
ció als mitjans de comunicació, 
responsables de l’empresa Cell-
nex Telecom i del mateix CTTI 
de la Generalitat ja s’han posat en 
contacte i reunit amb l’alcalde i 
el regidor de noves tecnologies, 
per donar les explicacions perti-
nents i comprometre’s a solucio-
nar la problemàtica.
De fet la cobertura en diver-
sos punts ja ha millorat, i s’han 
instal·lat aparells de detecció a 
algunes cases de veïns per a rea-
litzar les comprovacions corres-
ponents. Cal destacar que des que 
a l’Estat espanyol es va decidir la 
substitució total de la televisió 
analògica per la digital terrestre 
hi ha hagut múltiples proble-
màtiques, sobretot als territoris 
més rurals.

L’any 2015 el Govern espanyol 
va ampliar l’oferta de múltiplex 
amb la creació de nous canals, 
de forma que es van redistribuir 
els canals ja existents entre els 
múltiplexs ja existents i els nous. 
De resultes d’aquesta reorga-
nització, ordenada pel govern 
de l’Estat sense consultar ni 
acordar-ho amb les comunitats, 
es va crear la necessitat de penjar 
a les instal·lacions  d’extensió 
de la TDT de la Generalitat, tres 
nous equips de múltiplex per a 
la visualització de tots els canals. 
Avui dia,  els responsables ens 

informen que aquests equips 
no s’han instal·lat ni hi ha cap 
previsió que això sigui, ja que el 
Ministerio no els ha posat a les 
antenes de les zones rurals, i la 
Generalitat no pot assumir una 
inversió i despesa milionària per 
a totes les instal·lacions d’arreu 
del territori català que, d’altra 
banda, no li pertoca.
 
Això vol dir que del centre emis-
sor de Canet de Fals, no es veuen 
ni es podran veure els canals 
que s’emeten des dels múltiplexs 
MP4, MP5 i RGE2, que l’Estat va 
ampliar però no va instal·lar a les 
antenes de telecomunicacions 
(MP4 :  Mega, Energy, Boing, 
13TV. MP5: A3series, BeMAD, 
Real Madrid TV.  RGE2:, TDP 
HD,TDP, KISS TV, TEN) .
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L’antena de telecomunicacions de Canet 
ha estat més d’un any amb la porta 

oberta, després dels darrers robatoris de 
material. Actualment, ja ha estat arre-

glada per part del CTTI.

Fonollosa denuncia que una part de la població 
no rep canals de TV des de fa més de mig any
La problemàtica es concentra, principalment, a Canet de Fals, el nucli 
més poblat del municipi
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El divendres 13 d’octubre es va 
aprovar per unanimitat la pro-
posta del Govern municipal de 
congelar les taxes i impostos pel 
2018, 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. Tam-
bé es manté la bonificació del 
95% sobre l’impost de construc-
cions per rehabilitació de façanes 
a nuclis antics i urbà tradicional, 
i l’exempció de taxa pel cens 
d’animals domèstics.
 
En relació a la taxa de subminis-
trament d’aigua, s’ha aplicat un 
augment del 3,06% en la quota 
fixa i en els trams de consum per 
tal de  poder finançar unes obres 

per millorar la qualitat de l’aigua 
procedent dels pous de la zona 
d’abastament de Fonollosa, que 
presenten problemàtiques amb 
els nivells de terbolesa i arsènic. 
Aquesta actuació té un cost total 
de 137.502,42 euros, i ha rebut 
una subvenció de l’Agència Cata-
lana de l’Aigua de 82.113,39 euros. 
La resta, 55.389 euros, seran 
incorporats a tarifa dins l’apartat 
d’amortitzacions financeres.
 
A la pràctica, per un consum 
domèstic mitjà de 30-35 m3/trimes-
tre, l’augment total de la taxa serà 
d’1,98 – 2,24 euros al trimestre.
 
També s’ha ampliat als ramaders 
els avantatges de la tarifa de 
grans consumidors, que fins ara 
només eren per industrials. Així, 
les granges que gastin més de 
750 m3/trimestre també es po-
dran beneficiar d’aquesta tarifa.

Es congelen les taxes i impostos 
per al 2018, excepte l’aigua
La proposta amplia als ramaders els beneficis de la 
tarifa de gran consumidor, i manté les bonificacions en la 
rehabilitació de façanes a nuclis antics.

Actuacions en camins i món rural 
S’han realitzat les actuacions 
previstes al pla de prevenció 
d’incendis del 2017 (finançades 
per la Diputació i l’ajuntament):

- Camí de Ca n’Oms a Sant 
Joan (1,5 km)

- Camins de la Vall del Puig i 
de Cal Tòrrec (4 km)

- Camí del Forn de Calç i de la 
Foranca de Boixeda (3,5 km)

- Camí del Jepet del Junyent a 
Puigdellívol baixant fins al 
Casalot (4,5 km)

- Camí de Montcunill (4,3 km)

Aportació de material i repàs a:
- Camí del cementiri, de la bàs-

cula i de Querol, a Fonollosa
- Camí del Grau de Fals
- Placeta de gir de bus i inici de 

camí de Callús, a Canet

- Camí d’entrecreus, de la ca-
rretera a Comallonga.

Neteja de vegetació, anivella-
ment, repàs de ferm i vorals amb 
aportació:

- Camí de l’obaga de Querol 
(1,5 km)

- Camí de la Corona del Prim.

Actuació al camí de la corona del Prim.

Per nadal, 
aportacions 
extres pel banc 
d’aliments
La Punk-Silvestre, l’ACR 
de Fals i un particular 
realitzen donacions 
destacades.

Com ja és habitual en les dates 
de nadal, el Banc d’Aliments 
municipal ha tornat a rebre 
unes aportacions destacades 
que considerem que cal men-
cionar i agrair. D’una banda, la 
cursa punk trail Sant Silvestre, 
que van organitzar conjun-
tament el Pont de Vilomara 
i Fonollosa, i que va deixar 
una aportació d’una tona 
d’aliments per parts dels ma-
teixos participants. Per altra 
banda, les paneres de l’ACR de 
Fals van tornar a quedar sense 
premiats, i l’entitat va decidir 
reconvertir-ho en una panera 
social i atorgar el seu valor al 
banc d’aliments. Finalment, 
l’aportació d’un veí particular, 
valorada en 500 euros, amb 
la finalitat que els preceptors 
puguin gaudir d’una bona es-
cudella per a aquestes festes. A 
totes tres iniciatives, els donem 
les més sinceres gràcies!
 
Us recordem que durant tot 
l’any podeu col·laborar amb 
el banc d’aliments, deixant els 
vostres productes a qualsevol 
de les botigues del municipi, 
o portant-ho directament a 
l’ajuntament. Gràcies a tothom 
qui hi col·labora.

Recollida d’aliments de la Punk-Silvestre
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La jutge cita a declarar l’alcalde de Fonollosa 
per presumpte delicte de desobediència
Ha obert la investigació dins la causa dels agredits per les càrregues 
policials de l’1 d’octubre
La jutge que investigava les de-
núncies dels particulars agredits 
i de l’Ajuntament de Fonollosa 
per l’actuació policial durant el 
referèndum de l’1-O, ha citat a 
declarar l’alcalde Eloi Hernàn-
dez, en condició d’investigat, el 
que anteriorment es coneixia 
com a imputat.

El batlle haurà de presentar-se en 
el jutjat d’instrucció número 2 de 
Manresa el pròxim 12 de març al 
matí, però en comptes de fer-ho 
com a denunciant o testimoni, ho 
farà sota l’acusació d’un pre-
sumpte delicte de desobediència.

Durant la jornada referendària de 
l’1 d’octubre, Fonollosa va ser una 
de les poblacions on la Guàrdia 
Civil va tenir una actuació més 
desproporcionada de la comar-
ca. Arran de la forta càrrega 
policial i la violència amb la 
qual van entrar a l’Ajuntament, 
diverses persones ferides van 
presentar denúncia per les 
agressions, i l’Ajuntament va fer 

el mateix pels danys causats a 
l’equipament municipal, que es 
va valorar en més de 7.000 euros. 
La policia també es va endur un 
ordinador del consistori i una 
tauleta d’una particular sense 
deixar cap justificant i, per tant, 
dificultant la possible reclama-
ció de retorn.

Un cop obtinguda còpia de la 
causa, s’ha pogut constatar que 
la jutge no precisa ni amplia els 
motius pels quals obre la inves-
tigació contra l’alcalde, però si 
que queda clar que és a inicia-
tiva pròpia que l’imputa. Així, 
l’alcalde considera “que genera 
una indefensió absoluta, ja que 
no sabem exactament de quins 
fets se m’acusen. Simplement 
vam defensar la democràcia i 
vam donar la veu a la gent dels 
pobles per què tothom es pogués 
expressar lliurement; no podríem 
fer altra cosa. És i serà sempre 
el nostre compromís”. I afegeix: 
“el dia 1 d’octubre van venir a 
fer mal a la nostra gent i, com 

Eloi Hernàndez, alcalde de Fonollosa.

Imatge virtual de les piscines municipals reformades.

S’adjudiquen les obres de reforma de la piscina 
municipal a TEHORSA
Els treballs s’iniciaran aquest mes de febrer, i estaran enllestits per estrenar la 
instal·lació a la temporada d’estiu.

no podia ser d’una altra manera, 
vam presentar les denúncies per-
tinents; ara giren la truita i es veu 
que volen anar contra l’alcalde; 
és increïble!”.

Per la seva part, els ferits de Fo-
nollosa i Camps, juntament amb 
els de Castellgalí, Callús i Sant 
Joan de Vilatorrada, van iniciar 
les visites al metge forense el pas-
sat 29 de novembre, i les pròxi-
mes setmanes també passaran 
pel jutjat a prestar declaració.

L’ajuntament de Fonollosa ha 
adjudicat a l’empresa TEHORSA 
el contracte d’obres del “projecte 
bàsic i d’execució de les piscines 
municipals de Fonollosa”, amb 
el qual es construirà dues noves 
piscines (d’infants i d’adults), 
es renovarà la zona de platja 
i realitzarà una nova cambra 
tècnica a l’actual piscina 
municipal, situada a la zona 
d’equipaments esportius de 
Canet de Fals.

 La licitació per procediment 
obert va comptar amb 7 em-
preses candidates, i després de 
valorar per part de la mesa de 
contractació tot un seguit de 
criteris tècnics, millores i ofer-
ta econòmica, el Govern local 
va fer l’adjudicació a l’empresa 
santpedorenca per un valor de 
236.937,35 euros (que va quedar 
en primer lloc de la classificació, 
essent considerada l’oferta més 
avantatjosa).
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L’ajuntament obté el distintiu de 
Punt d’Informació Turística

El passat dijous 14 de desembre 
es va fer la jornada de presenta-
ció del Pla Estratègic de Bages 
Turisme i entrega de distintius 
Punt d’Informació Turística (PIT) 
i Geoparc 2017  a la Sala Gòtica 
de la Seu de Manresa.
 
L’Ajuntament de Fonollosa es va 
adherir a principis d’aquest any 
2017 al projecte “Programa de 
Punts d’Informació Turística 
i Centres col·laboradors del 
Geoparc Mundial UNESCO de 
la Catalunya Central” orga-
nitzat conjuntament pel Consell 
Comarcal del Bages i la Diputa-
ció de Barcelona.
 
Es van fer 5 sessions dedicades al 
coneixement del territori, per tal 
de conèixer detalladament tots 
els recursos turístics de la comar-

ca i difondre,  projectar i conso-
lidar la marca Geoparc Mundial 
UNESCO. 
 
L’objectiu del projecte és dotar a 
la comarca d’un major nombre 
de Punts d’Informació Turística 
on el turista tingui la possibilitat 
de ser informat de l’oferta turís-
tica existent, alhora que pugui 
rebre assistència i suport en 
l’organització de la seva estada.
Aquest programa és una manera 
de crear xarxa de treball entre les 
Oficines de Turisme i empreses 
i serveis privats, millorant la 
comunicació i relació entre tots 
per treballar de forma conjunta i 
coordinada al territori per con-
solidar la imatge de destinació 
cohesionada i estructurada amb 
el segell UNESCO de prestigi i 
projecció internacional. 

La regidora de Cultura i Turisme, Montserrat Serra, rebent l’acreditació PIT

Conveni amb 
Trànsit per les 
infraccions de 
circulació en 
vies urbanes
L’Ajuntament de Fonollosa 
i el Servei Català de Trànsit 
han signat un conveni pel 
qual acorden que la direc-
tora del Servei Català de 
Trànsit assumeixi la com-
petència sancionadora que 
correspon a l’alcalde per 
infraccions a les normes 
de circulació en vies urba-
nes del municipi de Fo-
nollosa, denunciades pels 
agents del cos de mossos 
d’esquadra.
 
Segons la normativa vigent, 
la competència de san-
cionar infraccions en vies 
urbanes la té l’alcalde del 
municipi, però l’any 1997 
es va aprovar una llei que 
preveia que aquesta podria 
ser delegada mitjançant 
conveni al Servei Català 
de Trànsit, el qual exerceix 
juntament amb altres 
òrgans del Departament 
d’Interior, les competèn-
cies en aquesta matèria. En 
la majoria de municipis 
aquest procediment es va 
regularitzar en el seu mo-
ment, però Fonollosa fins el 
dia d’avui no havia subscrit 
el conveni amb Trànsit.
 
Segons el Govern munici-
pal, amb aquest conveni es 
vol normalitzar la situació 
i posar en mans d’aquells 
qui ja gestionen el trànsit 
en la resta de vies per tal 
d’unificar criteris i que la 
capacitat sancionadora 
obeeixi als procediments 
generals que s’apliquen 
arreu, i no a la discreció de 
l’alcalde del municipi.

NOU CANAL DE COMUNICACIÓ!

Estigues al dia!
Rep AVISOS, NOTIFICACIONS

i NOTÍCIES d’interès municipal



Després d’un intens estiu d’obres, a principis 
d’octubre es va posar en marxa la nova cuina i la 
remodelació del menjador de l’Escola de Fonollosa, 
on cada dia es serveixen uns 200 menús.

L’obra, que ha costat 170.000 euros i ha estat fi-
nançada principalment per l’ajuntament de Fono-
llosa i el departament d’Ensenyament de la Genera-
litat (on també han col·laborat els ajuntaments de 
Rajadell i Aguilar) es va presentar a les famílies de 
l’escola i a totes les veïnes i veïns en una jornada de 
portes obertes celebrada a finals d’octubre.
 
La nova cuina ha passat de tenir 27,5 a 66,36 m2, i 
compta amb una zona de cocció, espai de freds, ma-
gatzem, vestidors i serveis, tot amb un equipament 
modern i adequat al volum de menjar que es cuina. 
També l’ampliació del menjador permet augmentar 
la capacitat de nens que poden dinar en un torn. 
Amb aquesta actuació que beneficia a infants i 
famílies de tot el municipi, es pretén augmentar en 
qualitat els serveis educatius i l’Escola de Fonollosa, 
de la mateixa manera que millorar les condicions 
de treball de la cuinera, la Dolors, i tot l’equip de 
monitores i ajudants.
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Nou espai de jocs infantils de Camps
 

El nucli de Camps ja disposa 
d’un espai de jocs infantils, que 
l’ajuntament ha instal·lat davant 
el casal del poble. El 28 d’octubre 
es va celebrar un acte de posada 
en marxa, just abans d’iniciar els 
actes de la castanyada. L’espai 
compta amb un gronxador, un 
tobogan, un balancí i un sorral, i 
s’ha reforçat amb la instal·lació 
de bancs i una paperera. 
L’ajuntament agraeix a l’ACV de 
Camps la disposició dels terrenys 
per a la ubicació de l’equipament. El nou espai de jocs infantils de Camps, en funcionament.

La nova cuina de l’Escola de Fonollosa, amb la cuinera treballant.

Els membres del govern recuperen les pagues extres
En el ple ordinari de gener es va aprovar l’acord de 
recuperació de les pagues extres per part de l’alcalde 
i els regidors de Govern, que s’havien perdut l’any 
2010 (i que els treballadors ja havien recuperat fa 
uns anys). Així, sense modificar el sou mensual, 
que continua essent de 1.385,87 euros bruts per a 
l’alcalde, i de 500 euros/bruts per a la 1a i 3a tinent 
d’alcalde, passaran a percebre de 12 a 14 mensua-
litats a l’any. Els dos regidors del Govern que no 

tenen sou, sinó que cobren per assistència a les jun-
tes de govern (se’n celebren dues al mes), passaran 
a cobrar 250 euros per a cada sessió que assisteixin 
(500 euros mensuals). L’assistència a plens es manté 
als 65 euros per sessió (quantitat que cobren els 
regidors de govern i oposició, a excepció de l’alcalde 
i les tinents d’alcalde que tenen sou, ja que aquest 
concepte ja està inclòs en la retribució). 

La nova cuina i ampliació del menjador 
de l’escola, una realitat
Les noves instal·lacions es van posar en marxa a primers d’octubre
 



Seguint el projecte que es va iniciar l’any anterior, 
aquest novembre s’han instal·lat dos Desfibril·ladors 
Externs Automàtics (DEA) més al municipi.
En aquesta ocasió s’han instal·lat al nucli de Camps 
i a la piscina municipal i zona esportiva a Canet de 
Fals, que són els dos punts que no es va poder donar 
cobertura en la primera fase del projecte.
 
En el cas de Camps està situat davant de les anti-
gues escoles i a Canet de Fals a dins el recinte de la 
piscina municipal.
 
L’objectiu és cardioprotegir el municipi davant 
d’una possible aturada cardíaca. Els aparells 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 vitrina i automàticament es mobilitza una 
ambulància del SEM. 
 
Amb la instal·lació d’aquests dos nous 
desfibril·ladors el govern municipal pretén aug-
mentar 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 voltant de 
20 o 25 minuts a arribar-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 Públi-
ca, 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 aparells, ha proporcionat uns panells que 
permeten fer visible el DEA i que contenen un 
espai explicatiu del protocol a seguir en situacions 
d’emergència.
 
Les setmanes vinents s’oferiran nous tallers gratuïts 
oberts a la ciutadania, les entitats i els establiments 
comercials, dirigits a aquelles persones que no van 
poder participar en els que es van celebrar l’any 
passat, o els que volen refrescar els coneixements 
(molt necessaris per poder actuar davant una situa-
ció de parada cardiorespiratòria).

El Govern de Fonollosa ha conti-
nuat l’aposta iniciada l’any pas-
sat i ha concedit ajudes per mate-
rial escolar, llibres i matrícula als 
alumnes empadronats al munici-
pi que cursen estudis obligatoris 
o educació infantil en qualsevol 
dels centres de referència: Llar 

d’infants Rexics, CEIP Sant Jordi 
de Fonollosa, IES Quercus, SINS 
Cardener o AMPANS. Les ajudes 
individuals són d’un import únic 
de 80 euros pels infants i ado-
lescents que cursin segon cicle 
d’educació infantil, primària i 
secundària, i de 60 euros pels de 

primer cicle d’educació infantil, i 
han beneficiat a 98 nens i nenes. 

Els recursos econòmics per la 
convocatòria són provinents 
d’una ajuda extraordinària de 
caràcter social que la Diputació 
va atorgar a l’ajuntament.
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S’adjudiquen beques de material escolar 
per a segon any consecutiu
S’han atorgat un total de 98 ajudes a alumnes d’educació infantil, 
primària i secundària del municipi.

Es cardioprotegeix tot el municipi amb la 
instal·lació de dos nous desfibril·ladors més
L’ajuntament completa el projecte i instal·la dos desfibril·ladors més, al nucli de Camps 
i a la piscina municipal a Canet de Fals.

Nou desfibril·lador instal·lat a Camps.
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Es jubila l’Enriqueta Torras, treballadora de l’ajuntament
 

La Diputació renovarà la parada de bus 
escolar de les 10 últimes
L’actuació està previst que s’executi aquesta mateixa primavera

L’Enriqueta Torras, treballado-
ra de l’ajuntament, es va jubilar 
el passat 6 d’octubre de 2017, 
després de gairebé 10 anys treba-
llant com a personal de neteja de 
l’Escola i les oficines municipals.
 
Les treballadores, treballadors, i 
els representants municipals la 
vam voler acomiadar en un petit 
acte institucional d’homenatge i 
agraïment, que també va comp-
tar amb l’assistència del seu 
marit, el Jaume. La persona que 
ocupa actualment la plaça, des-
prés de guanyar el procés públic 
de selecció, és la Carme Vall. Des 
de l’ajuntament volem agrair la 
tasca i dedicació de l’Enriqueta 
al llarg de tots aquests anys, i 
desitjar-li sort en la nova etapa 
vital que va iniciar.

L’ajuntament i la Diputació van arribar a un 
acord per què aquest organisme realitzi les obres 
d’adequació de la parada de bus escolar situada a la 
zona de les 10 últimes de Canet de Fals, al peu de la 
carretera BV-3008. Així, des de fa mesos, la Dipu-
tació ha redactat el projecte, i preveu executar-lo 
aquesta mateixa primavera. L’obra permetrà mi-
llorar les condicions d’accés i sortida de l’autobús, 
mantenint la parada en el mateix marge dret per 
evitar que els escolars hagin de travessar la carrete-
ra. Igualment s’instal·larà tres punts d’enllumenat a 
l’entorn, es crearà una zona d’encotxament i desco-
txament, i es millorarà les condicions de seguretat 

viària amb la instal·lació de bandes transversals 
d’alerta en ambdós sentits de circulació per infor-
mar els usuaris de la necessitat de reduir la veloci-
tat.
 
La parada se situarà al mig, i hi haurà carrils a 
banda i banda per on circularà l’autobús venint de 
direcció Fonollosa o Manresa. La zona serà degu-
dament asfaltada. Un cop acabades les obres que 
encarregarà el mateix ens provincial, la Diputació 
traspassarà l’equipament a l’ajuntament, que en serà 
el propietari.

Membres de la corporació assistents a l’acte de jubilació.

Croquis de l’actuació contingut a la memòria tècnica de la Diputació. 



10

1 d’octubre: dignitat i coratge
 
El què va ser un dels capítols més grisos i tristos de la història recent dels nostres pobles, va esdevenir en 
un autèntic homenatge a la dignitat i el coratge de la nostra gent. Almenys així ho volem recordar; no 
ho oblidarem mai…
Valguin aquestes imatges per mostrar l’admiració a totes i cadascuna de les persones que vau quedar 
commocionats, vau patir, plorar, somriure o cantar. També per agrair els centenars de mostres de suport 
que la gent dels pobles vam rebre i encara rebem.

L’urna de l’1-O

1-O a Fals

1-O a Canet de Fals

1-O a Fonollosa

Porta de l’ajuntament i urna després de 
l’atac policial1-O a Canet de Fals

1-O a Fonollosa
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Visita de la gent de St. Feliu de Codines 2-OConcentració del 2 d’octubre

Vaga general, 3-O Concentració pagesos i adf, 3-O

Trobada de víctimes amb observador 
internacional d’Human Rights WatchPle extraordinari de condemnaConcentració pagesos i adf, 3-O

Vaga general, 3-OConcentració pagesos i adf, 3-O

Vaga general, 3-O Vaga general, 3-O



PDECAT fonollosa 
opina:
Reproduïm avui unes línies del passat butlletí del mes de Juliol 2017, 
i ho fem perquè encara no hi ha cap resposta per part del equip de 
govern.
 
“Al passat Ple Ordinari del mes de maig, des del Grup PDeCAT es va 
presentar una moció per a constituir un grup de treball i reflexionar 
sobre els usos dels equipaments municipals. (......)
Però ens hem trobat amb una negativa a aprovar una moció 
d’esperit constructiu i col·laborador, amb la excusa de la paperassa 
que comporta la formació d’una comissió. Cal aclarir però, que da-
vant del Ple es va assumir el compromís verbal de convocar un grup 
de treball, però sense concretar data.
Si no és vol convocar, és decisió del govern i no som nosaltres qui ho 
hem de decidir, però si que agrairíem una resposta clara i concreta.”
Doncs encara no i ha resposta.
Els regidors del nostre grup sempre hem estat implicats en la vida 
cultural dels nostres pobles i partícips de la vida de les nostres asso-
ciacions culturals, i som molt conscients de la dificultat de finança-
ment i gestió per la que estan passant.
En cap cas estem dient que l’equip de govern no treballi o es 
preocupi de les necessitats de les ACR’s, de fet tenim coneixement 
que diferents membres de les juntes directives ja els han fet arribar 
comentaris sobre la situació que es viu, agreujada per exigències 
comptables que s’han de tenir presents, dificultats per mantenir 
casals i obtenir les corresponents llicències, etc.
El que proposem des del nostre grup és una trobada amb totes les 
entitats i fer un esforç per desenvolupar una resposta global a la 
situació que s’està arrossegant des de fa un temps. Es veritat que 
cada ACR te unes necessitats diferents, però també hi ha proble-
màtiques comuns que potser es solucionarien millor unint esforços 
i compartint experiències, i l’Ajuntament pot fer de catalitzador per 
aquesta mesa.
Un motiu més per haver aprovat una moció que hagués permés 
la formalització d’un grup de treball més ampli per abordar reptes 
futurs de de l’activitat cultural als nostres pobles, a més de posar 
sobre la taula la raó inicial de la moció que no es va votar favorable-
ment.
 
GRUP PDECAT FONOLLOSA  

El nostre país està immers en uns moments extraordinàriament 
greus. L’aplicació de l’article 155 per part de les institucions espanyo-
les, la destitució de tot el govern de la Generalitat, els presos polítics, 
els atacs a l’educació, llengua, mitjans de comunicació... comporten 
múltiples conseqüències, també per l’ajuntament i pels nostres pobles. 
És a dir, conseqüències negatives per a tots i cadascun de nosaltres. A 
la pràctica, podem dir que gairebé no podem comptar per res amb una 
Generalitat de Catalunya segrestada i manada pel PP (que ho fa amb 
només un 4,24% dels vots de tot el país, i en volen dir democràcia!).
 
I tot això passa en un moment cabdal del mandat a l’ajuntament, 
a un any i escaig de les acaballes, quan molts dels projectes ja són 
una realitat, o estan a punt d’encarar la recta final, sobretot obres 
i inversions. L’esforç que hem de fer des del Govern municipal per 
tirar-ho endavant és més gran que mai, sobretot quan a l’altra banda 
sovint no hi trobes ningú. I això ha afectat l’hora de resoldre els 
problemes amb la TV, o en el moment de concretar les inversions 
estratègiques futures per a la nostra Escola. Sort en tenim que 
comptem amb l’inestimable suport de la Diputació, que ja fa massa 
anys que ha passat a ser pràcticament l’únic aliat que ens queda (ja 

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 del PDECAT, 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 (Núria Prat), dimarts i dijous de 9 a 11h.
 Educadora social (Concepció Caelles), dimarts de 10 a 12h.
 Arquitecte municipal (Jordi Pont),visites concertades els 

divendres, trucant a l’ajuntament.
 Enginyera municipal (Gemma Cucurella), divendres, 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 la Generalitat ja hi ha qui s’ha ocupat d’ofegar-la econòmicament i 
empetitir-la cada vegada més).
A propòsit d’això, hi hem de sumar tot el que va passar l’1 d’octubre al 
país i, especialment, al nostre municipi. No insistirem en uns fets que 
són sobradament coneguts. El dia 1 van venir a trencar la convivència 
dels nostres pobles (i també ho van intentar les setmanes posteriors, 
amb pintades, trencant màstils i arrencant banderes, provocacions...). 
Però no van aconseguir-ho. No vam caure en la provocació i no hi 
caurem mai. Davant el seu atac, la nostra reacció va ser de cohesió, 
de coratge i de dignitat. Ens van unir més que mai! Als nostres pobles 
convivim lliurement i amb respecte pensem com pensem. Vulguem la 
República, o no. I aquesta és i serà la nostra fortalesa!
 
Amb tot, hem de fer un esforç per, com si res, tirar endavant i treballar 
pels pobles i pels que més ho necessiten. Per a tothom. Però no ens 
enganyem, de normalitat res. I menys ara, que també volen jutjar al 
nostre alcalde per desobediència. Estem convençuts que arribarà el dia 
que les coses es posaran al seu lloc, i cadascú haurà d’assumir (amb 
justícia de debò) les seves responsabilitats.  

www.juntsxfonollosa.cat

Aquesta falsa normalitat...
 


