
Butlletí informatiu Fonollosa  |  1 

Fonollosa
CAMPS - CANET DE FALS - FALS - FONOLLOSA

Butlletí informatiu

1

Febrer 2020

número

8

L’Ajuntament inaugura el Local Social 
Municipal de Canet de Fals

El dissabte 21 de desembre es va inaugurar la 
primera fase de les obres de construcció del 
Local Social municipal de Canet de Fals. Un 
projecte prioritari per a l’Ajuntament de Fo-
nollosa que permetrà consolidar i fer créixer 
la vida cultural i associativa del nucli.
En aquesta primera intervenció s’ha fet el 
tancament i habilitació del cobert que hi 
havia al costat de la plaça de la Vila per po-
der disposar d’una sala diàfana que aculli les 
diverses activitats i actes culturals i recrea-
tius que fins ara s’havien de fer a l’aire lliure. 
Aquest espai té unes dimensions de 272,20 
metres quadrats i compta amb il·luminació 
i climatització. El nou equipament utilitza la 
caldera de biomassa de la llar d’infants mu-
nicipal.
Les obres, pressupostades en 153.238,80 eu-
ros amb IVA, han anat a càrrec de Construc-
cions, àrids i formigons, SA. L’actuació està 
totalment finançada pel programa de Meses 
de Concertació acordat entre la Diputació 
de Barcelona i l’Ajuntament de Fonollosa.
En una futura segona fase, es preveu la cons-
trucció dels espais annexos, així com d’un 
porxo i un vestíbul d’accés a l’edifici, com ja 
preveia l’avantprojecte que es va presentar la 
passada legislatura.
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L’Ajuntament col·labora amb
l’excavació arqueològica a l’entorn de
l’ ”hemidolmen” de Sant Andreu
S’ha determinat que el què era catalogat com a “hemidolmen” 
és, en realitat, una premsa de biga

La campanya del 2018 va permetre descobrir les 
restes d’una masia medieval i més de 100 frag-
ments de ceràmica medieval i dues monedes, la 
més antiga de l’època del rei Jaume I. També es 
van localitzar unes canalitzacions a la pedra i uns 
forats, que serien unes estructures agrícoles d’una 
antiga premsa medieval de vi.
L’objectiu de la campanya d’enguany ha estat 
acabar de determinar la relació de l’hemidolmen 
amb la premsa de vi i buscar altres elements com-
plementaris a les estructures agrícoles, però s’ha 
determinat que el què era catalogat com a “hemi-
dolmen” és, en realitat, una premsa de biga.
L’Ajuntament de Fonollosa ha donat suport a 
aquesta intervenció arqueològica, que ha comp-
tat amb la col·laboració de diverses persones vo-
luntàries i ha estat impulsada per l’interès dels 
veïns de la zona per conèixer el seu passat i posar
en valor les restes patrimonials de l’entorn.

Obres de millora a l’Escola de Fonollosa
L’escola Agrupació Sant Jordi de Fonollosa va ini-
ciar el curs escolar amb millores tant a l’interior 
com a l’exterior de les instal·lacions. Uns treballs 
que es van portar a terme durant les vacances 
d’estiu per tal de no distorsionar l’activitat docent 
i que són els següents:
 
Millora del menjador escolar
S’ha pintat el menjador escolar amb pintura plàs-
tica per tal de facilitar-ne la neteja. També s’ha 
enrajolat el passadís que comunica el menjador 
amb la cuina.

Renovació del rentavaixelles
S’ha instal·lat un nou rentaplats tipus cúpula, 
més adequat per rentar diàriament vaixelles de 
dimensions com les de l’escola. Aquest aparell 
funciona mitjançant un doble sistema de rentat 
i aclarit que garanteix la neteja i desinfecció dels 
diferents elements. A més, el mètode de càrrega 
resulta molt més còmode i contribueix a un es-

A principis de setembre es va portar a terme la se-
gona campanya d’iniciativa privada d’excavacions 
arqueològiques a l’entorn de l’”hemidolmen” de 
Sant Andreu, a Fals. La intervenció es va fer al bos-
quet del Pla de Mallorca, molt proper a la casa 
Betlem.
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Visita institucional del Sr. Josep Bargalló, 
conseller d’educació de la Generalitat de 
Catalunya
El conseller d’Educació, Josep Bargalló, anuncia la renovació i reforma 
parcial de l’escola de Fonollosa en el seu 50è aniversari 

El conseller d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya, Josep Bargalló, va assistir a la celebració 
del 50è aniversari de l’escola Agrupació Sant Jordi 
de Fonollosa que va tenir lloc el passat 19 de juny.
L’acte commemoratiu va tenir com a escenari la 
sala gran del Teatre Kursaal de Manresa just abans 
de la representació del musical Oliver Twist, que 
va anar a càrrec dels nens i nenes de la mateixa 
escola.

Abans d’aquest acte el conseller va visitar in situ 
l’escola de Fonollosa i va anunciar que es formalit-
zarà l’acord amb l’Ajuntament per tirar endavant 
la renovació i reforma parcial del centre educatiu.
En l’acte, el conseller Bargalló va estar acompan-
yat per la directora dels Serveis Territorials del 
Departament d’Educació a la Catalunya Central, 
Dolors Colell.

talvi de temps. També es va aprofitar per reposar 
mobiliari malmès.

Reductors de velocitat
Just a la sortida de l’escola, al pas habitual per on 
es creua la carretera, s’han col·locat bandes reduc-
tores de velocitat. Una mesura que contribueix a 
incrementar la seguretat dels nens i nenes i les 
seves famílies sobretot en les hores d’entrades i 
sortides del centre.
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L’alcalde, i diversos regidors li lliuren un ram de 
flors el dia de la celebració.
L’Adela Salido, veïna de Canet de Fals, va néixer el 
8 de novembre de 1919, i aquest 2019 va celebrar 
el seu 100è aniversari.
L’alcalde de Fonollosa, Eloi Hernández, la regido-
ra d’acció social, Eli Carvajal, el regidor d’esports, 
David Zamora, el regidor de gent gran, Pere Llat-
jós i la regidora de cultura, Anna Comellas, van vo-
ler acompanyar-la en el dia de la celebració amb 
familiars i amics.
Li van lliurar un ram de flors com a homenatge i 
reconeixement de l’Ajuntament al segle de vida, 
rebent agraïment i felicitat per part de l’àvia cen-
tenària.

Els treballs de restauració de l’interior de l’esglé-
sia de Sant Vicenç de les Torres de Fals ja estan 
en marxa. L’obra va ésser adjudicada per l’Ajunta-
ment de Fonollosa a l’empresa Mule Calaf, SL per 
un import de 190.476,19 euros amb IVA.

El projecte inclou la consolidació, restauració i re-
habilitació dels interiors de la nau central, la ca-
pella gòtica i la capella fonda per tal de garantir 
l’estabilitat dels diferents elements i materials 
constructius de l’església. Per tal de deixar tes-
timoni de les diferents transformacions que ha 
sofert l’edifici al llarg del temps, s’ha optat per 
mantenir les discontinuïtats dels revestiments. 
L’objectiu és conservar el valor històric i docu-
mental del conjunt i posar a l’abast de les genera-
cions presents i futures les diferents sensibilitats i 
formes d’expressió culturals amb la màxima au-
tenticitat.
Aquesta és la segona fase de rehabilitació de l’es-
glésia de Sant Vicenç, que finança la Diputació de 
Barcelona.
En la primera fase, que es va dur a terme l’any pas-
sat, es va fer una actuació per consolidar el cor i 
garantir-ne l’estabilitat. En un futur s’impulsarà 
una tercera fase que se centrarà en les façanes i, 
en paral·lel, es treballarà per museïtzar l’espai.
Per la seva singularitat històrica i arquitectòni-
ca, les Torres de Fals són un element patrimonial 
molt important i un gran atractiu per al municipi 
de Fonollosa tant a nivell històric com cultural i 
turístic. Per aquest motiu la seva conservació és 
un projecte prioritari i estratègic per a l’equip de 
govern.

Restauració de l’interior de l’església de Sant 
Vicenç de les Torres de Fals
En marxa la restauració de l’interior de l’església de Sant Vicenç de les 
Torres de Fals

L’ajuntament homenatja Adela Salido
en el seu centenari
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La Diputació millora 
l’entorn de la parada 
de bus de les 10 
d’Últimes

Després de les obres

La Diputació de Barcelona ha portat a terme 
unes obres de millora de l’accessibilitat i la se-
guretat viària a l’entorn de la parada d’autobús 
que hi ha situada al punt quilomètric 5,500 de 
la carretera BV-3008, que dona servei a Canet 
de Fals i que s’utilitza per al transport escolar.
Les obres han consistit en millorar les condi-
cions d’accés i sortida dels autobusos amb 
la construcció d’un apartador pavimentat. 
D’aquesta manera, s’ha pogut mantenir la pa-
rada en el mateix marge de la via i, així, evitar 
que els escolars hagin de creuar-la.
A més, s’ha habilitat una zona amb voreres pa-
vimentades accessibles perquè els usuaris pu-
guin pujar i baixar del vehicle. També s’ha mi-
llorat la senyalització de la via i s’han col•locat 
bandes transversals d’alerta en tots dos sentits 
de circulació per informar els usuaris de la ne-
cessitat de reduir la velocitat per l’existència de 
la parada d’autobús.

Scott Marathon Cup 
BTT 2019
Fonollosa acull per primera 
vegada la prova Scott Marathon 
Cup 2019
Fonollosa ha estat per primera vegada escenari 
de l’Scott Marathon Cup, un dels certàmens de 
bike-marató més reconeguts i exitosos del nostre 
territori que es va celebrar el passat 8 de setem-
bre.
La jornada de Fonollosa va ser l’última de les cinc 
proves puntuables i, per tant, va cloure el campio-
nat. Els participants van poder escollir entre dos 
tipus de recorreguts: un de 30 quilòmetres, pen-
sat per als esportistes que prefereixen distàncies 
curtes, i un altre de 55 quilòmetres, adreçat als 
bikers més exigents i amants de les llargues dis-
tàncies.
Organitzada per primera vegada al 2006, l’Sco-
tt Marathon Cup és un referent en les proves de 
mitja distància. La seva filosofia és, des dels ini-
cis, oferir recorreguts atractius per comptar amb 
corredors capdavanters i, a la vegada, accessibles 
per a bikers que s’inicien en l’esport. Enguany el 
campionat ha fet un salt internacional amb la in-
clusió de dues de les seves curses en les UCI Ma-
rathon Series.

Acte de record i homenatge als maquis 
enterrats al cementiri de Fals

Fonollosa ha recordat i homenatjat els maquis 
morts per la llibertat que estan enterrats al ce-
mentiri de les Torres de Fals. Va ser en el decurs 
d’un acte organitzat per l’Amical de Catalunya 
d’Antics Guerrillers amb la col·laboració de l’Ajun-
tament que va tenir lloc diumenge 8 de desem-
bre.

L’acte, que va incloure una ofrena floral i uns par-
laments, es va celebrar al cementiri de les Torres 
de Fals, on hi ha enterrats Gaspar López Jiménez, 
àlies El Rubio, i un guerriller desconegut. Gaspar 
López Jiménez, àlies El Rubio, va morir l’any 1945 
al nostre municipi, on estava amagat, abatut per 
la Guàrdia Civil.

Neteja de vorals i 
sotabosc
Aquest passat desembre es va realitzat una ne-
teja de vegetació i branques dels vorals de la ca-
rretera de Camps i la de Cal Fadrí del Cinto. I, a 
la franja perimetral de baixa combustibilitat de 
Canet de Fals, es va dur a terme una reducció 
de densitat a l’arbrat i estassada del sotabosc.
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La regidoria de 
Joventut ha po-
sat en marxa el 
programa Fono-
llosa Jove, un es-
pai d’informació i 
participació que 
té per objectiu 
vetllar per les in-
quietuds i neces-
sitats de les perso-
nes d’entre 12 i 29 
anys del municipi 
i programar acti-
vitats que puguin 

ser del seu interès. La primera acció va ser el Juliol 
Jove Fonollosa, un programa d’activitats, tallers i 
sortides que es va portar a terme amb èxit durant 
el mes de juliol.

Per tal de conèixer les preferències d’aquest 
col·lectiu, abans de programar les activitats del 
Juliol Jove Fonollosa es van fer unes enquestes 
perquè el jovent del municipi fes propostes. Per 
tant, les activitats que es van dur a terme pel Juliol 
jove, la castanyada i el Nadal jove van sortir de les 
seves peticions.
Les activitats estan adreçades als veïns i veïnes de 
Camps, Canet de Fals, Fals i Fonollosa, tot i que la 
major part de participants van ser del poble de 
Fonollosa.
A moltes de les activitats organitzades hi han as-
sistit persones joves de Rajadell i Aguilar de Se-
garra, que es van sentir atretes per les activitats 
programades.
Des de l’Ajuntament agraïm la col·laboració a to-
tes les persones que han fet possible el Juliol Jove. 
També estem oberts a qualsevol suggeriment o 
comentari de cara a pròximes activitats.

Neix Fonollosa Jove
L’Ajuntament impulsa el programa Fonollosa Jove

L’ajuntament aprova les ordenances fiscals 
per l’any 2020
Es congelen els impostos a excepció de l’IBI, que obre la porta a aplicar 
un recàrrec als pisos buits

El ple de l’ajuntament de Fonollosa va aprovar 
la modificació de les ordenances fiscals per l’any 
2020. La gran majoria s’han congelat i, per tant, 
no hi haurà cap variació en l’impost de vehicles, 
les plusvàlues, l’aigua, i totes les taxes administra-
tives de l’ajuntament, entre d’altres.
En el cas de l’impost sobre béns immobles (IBI), 
la proposta aprovada augmenta el tipus de gra-
vamen de l’IBI urbà del 0,72 al 0,75, i el rústic del 
0,825 al 0,86. A la pràctica, suposa un augment li-
neal del 4,2%, amb una mitjana de 12,46 € a l’any. 
Des de l’any 2016 aquest impost estava congelat, 
i ara es proposa aquesta actualització que intenta 
equilibrar-se a l’augment de preus corresponent 
a l’IPC que hi ha hagut en les despeses fixes de 
l’ajuntament aquests darrers anys. En global, es 
preveu un augment de recaptació de gairebé 
17.000 € en aquest concepte.
Una altra de les novetats de l’IBI és que l’orde-
nança obre la porta a aplicar recàrrecs del 30% 
sobre l’impost a pisos buits (edificacions d’ús re-
sidencial en sòl urbà que es trobin en situació de 
desocupació de dos anys sense que hi hagi una 
causa justificativa de les que es relacionen a la 

pròpia ordenança). En qualsevol cas, però, l’ajun-
tament haurà de desenvolupar un cens d’habitat-
ges buits previ a l’execució d’aquesta política.
Per altra banda, i pel què fa a l’impost sobre cons-
truccions, instal·lacions i obres, s’estableix un sis-
tema de càlcul del pressupost de referència so-
bre la qual s’aplica el tipus del 3% (que no pateix 
cap modificació). Així, el pressupost d’execució 
material que el promotor de les obres presenta a 
l’ajuntament en el moment de demanar la llicèn-
cia, haurà d’estar en un marge de més o menys 
20% sobre el valor que el nou sistema de càlcul 
donarà. Amb aquest sistema es pretén controlar 
possibles pressupostos presentats amb valors per 
sota dels preus de mercat, que acaben afectant 
directament a la baixa a l’impost que el contri-
buent finalment ha de pagar. El sistema de càlcul 
s’ha extret de les indicacions del Col·legi d’Arqui-
tectes de Catalunya, amb petits ajustos realitzats 
pels serveis tècnics municipals.
Aquestes modificacions van restar en exposició pú-
blica pel període de 30 dies hàbils, dintre els quals 
tothom va poder consultar els expedients i  presen-
tar les al·legacions que consideressin oportunes.
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Soterrament de la canonada entre 
els pous de masoveret i el dipòsit 
del Turell de Fonollosa
L’Ajuntament soterra la canonada entre els pous del Masoveret i el 
dipòsit del Turell de Fonollosa

L’Ajuntament ha so-
terrat la canonada 
d’impulsió d’aigua 
entre els pous del 
Masoveret i el dipòsit 
del Turell de Fono-
llosa. Es tracta d’una 
instal·lació que feia 12 
anys que estava pro-
visionalment en su-
perfície i per aquest 
motiu era molt sus-
ceptible a patir glaça-
des i avaries.

L’actuació de soterrament ha seguit en bona part 
el traçat del tub aeri que ja hi havia, que tenia una 
longitud de 1.731 metres, a excepció de tres trams 

en què s’ha considerat més adient seguir traces 
diferents. Per això la nova instal·lació té una lon-
gitud total de 1.965 metres, que transcorren tant 
per sòl rústic com per les voreres del carrer Santa 
Elena. La nova canonada travessa aquest carrer i 
també la carretera.
L’actuació, pressupostada en 45.556,50 euros, ha 
anar a càrrec de l’empresa ICART Obra Pública, SL. 
Els treballs, que es van iniciar a finals de setembre, 
han tingut una durada aproximada de dos mesos. 
Per executar l’obra també ha calgut realitzar un 
seguit d’ocupacions temporals i servituds de pas 
que han afectat diverses propietats privades, valo-
rades en 9.114,16 euros.
L’obra s’ha finançat amb una subvenció de la Di-
putació de Barcelona dins el projecte “Millores sa-
nitàries en pous i dipòsits de Fonollosa”.

Millora de la pista poliesportiva de 
Fonollosa
L’Ajuntament ha portat a terme una actuació de conser-
vació i millora de la pista poliesportiva de Fonollosa. Els 
treballs han consistit en l’arranjament i repintat de la pis-
ta, el pintat de l’estructura de la coberta i la millora de la 
instal·lació elèctrica de l’equipament. La inversió ha estat 
de 56.203,5 euros.

Rehabilitació de la pista de voleibol 
municipal de Canet de Fals i de la 
pista poliesportiva de Fonollosa

Renovació de la pista de voleibol de 
Canet de Fals
La nova pista de voleibol municipal de Canet de Fals és, 
des de l’estiu, una realitat. A l’agost van entrar en funciona-
ment les noves instal·lacions, que s’han renovat totalment i 
que estan equipades amb xarxes, il·luminació i tots els ele-
ments necessaris per gaudir de l’esport. Els nous pals per-
meten jugar a totes les categories federades de voleibol, 
bàdminton i tenis. És, per tant, un equipament multiusos 
on també s’hi poden practicar variants com el fut-volei o el 
fut- tenis. La inversió per renovar l’equipament ha estat de 
48.514,34 euros.
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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

Les Torres de Fals protagonitzen el pessebre 
monumental de Manresa

El pessebre monumental que cada any s’exposa 
al Casino de Manresa amb motiu de les festes de 
Nadal ha estat dedicat enguany al conjunt his-
tòric format pel castell de Fals, les dues torres de 
defensa i l’antiga església parroquial dedicada a 
Sant Vicenç. El Grup Pessebrístic de Manresa, en-
titat que organitza l’activitat, ha elaborat una re-
producció d’aquest destacat conjunt patrimonial, 
que és una icona no només per al municipi de 

Fonollosa sinó també per a la comarca del Bages.
Es va inaugurar el 14 de desembre, i va comptar 
amb l’assistència dels alcaldes i regidors de cul-
tura de Manresa i Fonollosa, representants de 
l’ACR de Fals i molts veïns del municipi que van 
voler apropar-s’hi el mateix dia de la inauguració. 
A posteriori, l’ajuntament ha adquirit la maque-
ta que serà exposada més endavant a l’interior de 
l’església de St. Vicenç.

Es jubila Francisco Bonvehí, treballador 
de l’ajuntament

Francisco Bonvehí, treballador de la brigada mu-
nicipal es va jubilar el passat 27 de novembre, 
després de 5 anys al servei del consistori. Els tre-
balladors i representants municipals el vam voler 
acomiadar en un petit acte institucional, que va 
ser presidit per l’alcalde Eloi Hernàndez. La perso-
na que ocupa actualment la plaça, després de su-
perar el procés públic de selecció, és en Francesc 
Castells. Des de l’ajuntament volem agrair la tasca 
i dedicació del Francisco “el Magí” al llarg de tots 
aquests anys, i desitjar sort i encerts al nou treba-
llador.


