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S’estrena un espai polivalent
per a activitats culturals i socials
a l’església de les Torres de Fals
La rehabilitació d’aquest conjunt monumental únic és una prioritat
de l’equip de govern

La nau central de l’església de Sant Vicenç de 
les Torres de Fals és des d’aquesta tardor un 
nou espai polivalent al servei del municipi. Les 
obres de restauració de la nau principal del tem-
ple, que es van inaugurar el passat 17 d’octubre, 
han permès adequar aquest espai per a un ús 
públic. Amb aquesta actuació, el municipi fa un 
pas més per posicionar el conjunt monumental 
de les Torres de Fals com un atractiu cultural i 
turístic de la Catalunya Central.
L’acte d’inauguració va ser presidit per l’alcalde 
del municipi, Eloi Hernàndez, i va comptar amb 

la intervenció de l’arquitecte Xavier Guitart, di-
rector de l’obra. Un centenar de veïnes i veïns 
van participar en les dues sessions que es van 
celebrar seguint totes les mesures de segure-
tat per la pandèmia de la covid-19. També hi van 
ser presents el conseller de Turisme del Consell 
Comarcal del Bages, Agustí Comas, les regido-
res i regidors de l’Ajuntament, representants de 
l’ACR de Fals i de Fonollosa i la parròquia de Fals, 
entre moltes d’altres persones.
En la seva intervenció, l’alcalde, va destacar que 
l’actuació representa un abans i un després en la 
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història contemporània del conjunt monumen-
tal, fruit de l’esforç de moltes persones que hi 
han treballat ja des de la dècada del 1990. “L’any 
2015, quan vam assumir la responsabilitat d’en-
capçalar l’Ajuntament, des del nostre equip ja 
ens vam marcar les Torres de Fals com una prio-
ritat quant a la recuperació del patrimoni i el fo-
ment del turisme als nostres pobles”, va dir Her-
nàndez, que va recordar tots els passos efectuats 
des d’aleshores per aconseguir aquesta fita. Es 
tracta de la declaració com a Bé Cultural d’In-
terès Local el 2017, la signatura d’un nou conveni 
amb el Bisbat de Vic que en garanteix la cessió 
i gestió per part de l’ajuntament fins al 2048, 
l’execució de les obres de restauració del cor el 
2018 així com la segona fase, que ja ha finalitzat 
i que permet donar un ús obert i públic a l’espai. 
“Això és realitat gràcies a l’esforç i els granets de 
sorra que totes i tots hi hem aportat: és quan tre-
ballem conjuntament que podem aconseguir 
grans objectius com aquest”, va assegurar l’al-
calde, que va assenyalar que és un equipament 
municipal polivalent “de primer nivell, equipara-
ble a qualsevol dels espais de primer ordre de la 
nostra comarca i, perquè no, del país”.

L’alcalde va afirmar que és una gran satisfacció 
poder veure dignificada aquesta església recon-
vertida en un espai polivalent. “Segurament avui 
és un dia especialment emocionant per aquelles 
veïnes i veïns de Fals, que des de ben petits
heu conviscut i heu estimat aquest espai, però 
us ben asseguro que és un orgull pel municipi 
de Fonollosa i tota la seva gent”, va dir en l’acte 
inaugural.

Un espai a disposició de tothom
Les obres de restauració de la nau central, capella gòtica i capella fonda es van iniciar el setembre 
de 2019 i han anat a càrrec de l’empresa Mulé Calaf, amb un pressupost de més de 200.000 euros, 
finançats en gran part per una subvenció de la Diputació de Barcelona.
Els resultats dels treballs són una àmplia sala, amb un escenari a la zona de l’altar, que s’ha reha-
bilitat de manera que es permet veure tota l’evolució històrica del temple amb els diversos estils 
arquitectònics, des de la part romànica de l’església original, passant per la gòtica i la neoclàssica. 
El nou espai s’ha equipat amb lavabos adaptats, llum escènica i sonorització.
El nou espai està a disposició de veïnes, veïns, entitats, associacions i també dels membres de 
l’ajuntament. Des del Consistori convidem a tothom a utilitzar-lo i a omplir-lo de contingut. Hi són 
compatibles les accions culturals, socials, de culte, teatre i música.
Des de l’Ajuntament agraïm molt especialment a la Diputació de Barcelona la col·laboració i bona 
entesa que han donat bons fruits i quan han permès invertir en els darrers 4 anys gairebé 400.000 
euros en aquest equipament.

Diada Nacional de Catalunya
L’acte, que va tenir molt bona acollida, es va desenvolupar 
seguint totes les mesures de seguretat per la covid-19
Nombrosos veïns i veïnes del municipi van par-
ticipar, el passat 11 de setembre, en el tradicional 
acte de commemoració de la Diada Nacional de 
Catalunya organitzat per l’Ajuntament de Fono-
llosa. L’acte va tenir lloc a Cal Xamal i va incloure 
una xocolatada popular, un concert-audició amb 
la Cobla Selvatana, el parlament institucional a 
càrrec de l’alcalde, Eloi Hernàndez i la hissada de 
l’estelada. Com és costum, la commemoració es 

va cloure amb el cant d’Els Segadors, himne de 
Catalunya.
L’acte es va celebrar sense incidències i res-
pectant totes les mesures de seguretat per la 
pandèmia de la covid-19. Els assistents, que van 
haver de fer reserva prèvia per tal de controlar 
l’aforament de l’espai, van fer una valoració molt 
positiva de l’esdeveniment.
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Per ple municipal de novembre es va aprovar ini-
cialment el pressupost de l’ajuntament per l’any 
2021, que ascendeix a un total de 2.033.520,95 €. 
Malgrat que s’ha previst una lleugera davallada 
d’ingressos pel que fa a les taxes de serveis, com 
la llar d’infants o els tallers i cursos, s’ha fet un 
esforç per augmentar diverses partides per fer 
front a la crisi sanitària i social, com les partides 
de neteja, control d’equipaments, i totes aquelles 
que tenen relació amb l’acció social i la protecció 
de les famílies que més ho necessiten. Aquest 
gran àmbit de serveis a les persones representa 
més de 860.000 € del total del pressupost.
Algunes partides a destacar d’altres àrees, són 
els 64.000 € destinats al manteniment de la 
via pública, els 72.600 € per camins rurals o els 
10.000 € per habitatge (que es sumen als 25.000 
€ ja previstos enguany per a les ajudes a la reha-
bilitació).
Pel que fa a les inversions, s’ha previst una partida 
genèrica de 75.000 € per executar la rehabilitació 
d’un carrer del nucli antic de Fals i dotar de lava-
bos el local social de Canet. També s’han pressu-

postat els 
1 8 0 . 0 0 0 
€ per a la 
redacció 
del pro-
jecte i la 
d i re cc i ó 
de l’obra 
de la nova 
Escola de 
Fonol lo-
sa, tre-
balls tècnics que s’iniciaran el pròxim any, i que 
està previst que l’obra es pugui iniciar entre el 
2022 i el 2023. A part, s’han mantingut les parti-
des d’inversió a la via pública, en equipaments 
esportius, a l’escola i a la llar d’infants.
També s’han mantingut les aportacions econò-
miques a les entitats culturals, esportives, am-
pas i ADF.
En aquests moments el pressupost es troba en 
exposició pública, i entrarà en vigor el proper 1 
de gener.

Es congelen les taxes i impostos per al 
2021 i amplia les bonificacions per a l’ús 
d’energies renovables
El Consistori aposta per no augmentar la pressió fiscal en uns 
moments econòmicament complicats

L’ajuntament aprova un pressupost
de 2M d’euros pel 2021
Es reforcen les partides per fer front a l’emergència sanitària i social

En la sessió ordinària del ple de novembre es 
va aprovar la proposta de l’equip de govern de 
l’Ajuntament de Fonollosa de congelar tots els 
impostos i taxes per a l’any vinent. També es va 
donar llum verda a la proposta de millorar i crear 
algunes bonificacions encarades a fomentar l’ús 
de les energies renovables.
En concret, els tipus impositius que corresponen 
a l’Ajuntament, com són l’Impost sobre Béns Im-
mobles (IBI), l’impost de vehicles, les plusvàlues, 
l’impost de construccions o el rebut de l’aigua, 
entre d’altres, no es veuran modificats a l’alça 
durant l’any 2021. La decisió de no augmentar 
la pressió fiscal s’ha pres tenint en compte que 
molts sectors socials viuen uns moments econò-
micament complicats arran de la pandèmia de 
la covid-19.
D’altra banda, s’ha establert una bonificació del 

50% de l’IBI durant 5 anys per a aquells immo-
bles que hagin instal·lat sistemes per a l’aprofi-
tament tèrmic o elèctric de l’energia solar sense 
que la normativa urbanística així ho obligui.
També s’ha augmentat la bonificació de l’im-
post de construccions per la part corresponent 
del pressupost que representi la incorporació 
de sistemes d’aprofitament energètic a través 
d’energies renovables o alternatives, i l’aprofita-
ment d’aigües pluvials o residuals. La bonifica-
ció, que fins ara era del 50%, passarà a ser del 
95% per a l’any 2021.
També es mantenen les bonif icacions del 
95% en l’impost de construccions per a aque-
lles obres de rehabilitació en habitatges de 
més de 100 anys d’antiguitat i per a la res-
tauració de façanes dels nuclis antic i urbà 
tradicional.
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El Consorci de Residus del Bages ha ampliat 
l’horari de servei de la meitat de les deixalle-
ries fixes de la comarca per, així, poder absorbir 
amb més facilitat la concentració d’usuaris que 
s’hi produïa en alguns moments. En total, s’ofe-
reixen 17 hores setmanals més, repartides entre 
les 8 deixalleries de la xarxa on la ràtio d’usuari és 
més alta. La majoria de les ampliacions horàries 
es produeixen el cap de setmana, quan es nota-
va una concentració més elevada d’usuaris a les
instal·lacions.
Els nous horaris volen donar resposta a la situa-
ció que viuen les deixalleries després que els 
darrers anys hagin tingut un creixement sos-
tingut tant en tones rebudes de residus com en 
nombre d’usuaris. Mentre que el 2017 la xarxa de 
deixalleries fixes va rebre 16.950 tones de residus 
i 130.789 usuaris, l’any 2019 aquestes xifres es van 
enfilar fins a les 20.850 tones (+25,5%) i 162.833 
usuaris (+24,5%). Aquestes dades en augment i 
un acurat estudi sobre el nombre d’entrades a 
cada franja horària i a cada deixalleria han estat 
claus per decidir oferir més hores de servei a la 
ciutadania.

Els horaris d’obertura es poden consultar tant a 
cada una de les instal·lacions com a la web www.
consorcidelbages.cat. Tot i que la deixalleria fixa 
més propera a Fonollosa és la de Sant Joan de 
Vilatorrada, cal assenyalar que els usuaris tenen
llibertat per fer servir qualsevol dels equipa-
ments de la xarxa del Consorci, fixos o mòbils, 
independentment del municipi de residència.
Horaris de la deixalleria fixa de Sant Joan de Vi-
latorrada:

· Dimarts i dijous, de 16 a 19 h
· Dimecres i divendres, d’11 a 14 h
· Dissabtes i diumenges, d’11 a 14.30 h

Horaris de la deixalleria mòbil de Fonollosa:
· El segon dissabte de mes, de les 12.30 a les 

14.00 h, a la plaça de l’Església de Fonollo-
sa (els dies festius no hi haurà servei).

· El quart dissabte de mes, de les 12.30 a 
les 14.00 h, a l’Avinguda Otger Cataló de 
Canet de Fals (els dies festius no hi haurà 
servei).

· El primer divendres de mes, a la plaça de 
l’Església de Fals, de les 17 a les 18.30 h. (els 
dies festius no hi haurà servei).

El Consorci de Residus del Bages amplia 
l’horari de la meitat de les deixalleries fixes 
de la comarca
El nombre d’usuaris i de tones recollides va en augment

Nou vehicle per a la brigada municipal
El nou tot terreny facilita i agilitza la tasca que es porta a terme des 
d’aquest servei

La brigada municipal de l’Ajuntament de Fono-
llosa ha estrenat aquesta tardor un nou vehicle 
per a les seves tasques diàries. És un tot terreny 
marca Dacia Duster 4x4 que s’ha adquirit a tra-
vés de l’Associació Catalana de Municipis (ACM)
mitjançant un rènting de 4 anys.
La incorporació d’aquest nou vehicle facilita i 
agilitza la tasca que porten a terme els profes-
sionals del servei. L’adquisició és fruit de l’apos-
ta del Consistori per dotar la brigada municipal 
dels recursos necessaris i, d’aquesta manera, 
millorar encara més la qualitat dels serveis que 
presta a tot el municipi.
La nova adquisició permetrà renovar la flota de 
vehicles de la brigada, formada per dues furgo-
netes, una de les quals es retirarà després de 14 
anys en funcionament pels problemes de man-
teniment que ocasiona.
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S’atorguen ajuts escolars a més de 100 infants 
i joves del municipi
El Consistori hi destina un import total de 8.640 euros
L’Ajuntament de Fonollosa ha portat a terme 
aquesta tardor una nova convocatòria de con-
cessió d’ajuts escolars adreçats als infants i ado-
lescents del municipi per al curs 2020-21. Les 
ajudes s’han atorgat a les 58 famílies que han 
presentat sol·licitud, alguna de la qual inclou 
més d’un infant o jove beneficiari. 
Els ajuts, individuals, són d’un import de 80 euros 
per als infants i adolescents que cursen segon 
cicle d’educació infantil, primària i secundària, i 
de 60 euros per als de primer cicle d’educació 
infantil.
Han pogut beneficiar-se d’aquests ajuts els in-
fants i adolescents empadronats a Fonollosa i 

escolaritzats en un dels centres educatius de 
referència del municipi, que són la llar d’infants 
municipal Rexics, el CEIP Sant Jordi de Fonollo-
sa, l’IES Quercus o el SINS Cardener i l’escola Je-
roni de Moragas d’Ampans.
Amb aquests ajuts, que tenen per objectiu fo-
mentar l’escolarització al municipi, es cobreixen 
despeses vinculades a la matrícula, material es-
colar i activitats escolars.
El Consistori ha invertit un total de 5.584,73 euros 
en aquesta convocatòria gràcies a un ajut ator-
gat per la Diputació de Barcelona en matèria de 
garantia de benestar social i que el Govern mu-
nicipal decideix destinar en aquest àmbit.

La Diputació eixampla el pont del 
Raval del paisà i millora així la 
seguretat en aquest tram
L’Ajuntament ha vetllat per tal que l’afectació de les obres fos mínima

La Diputació de Barcelona va iniciar a princi-
pis d’octubre els treballs per eixamplar la base 
del pont del Raval del Paisà, a la carretera BV 
3008, en el marc del projecte “Conservació 
d’elements de superestructura en ponts de la 
xarxa” en carreteres que són de la seva titula-
ritat. Es tracta d’una obra que sens dubte su-
posarà una millora important de la xarxa viària 
del nostre municipi i que revertirà en una mi-
llor seguretat d’aquest tram.
L’actuació consisteix en una ampliació del 

ferm. Es passa dels 5,950 metres actuals a una 
plataforma de 9,250 metres, de manera que 
es disposarà d’una calçada més ampla, espai 
a les vores i unes millors tanques protectores.
Les obres, que està previst que finalitzin 
aquest mes de desembre, han tingut una 
afectació important per a l’accés de les pobla-
cions de Fonollosa i Camps. Des de
l’Ajuntament vam consensuar un pla de tre-
ball amb l’empresa que executa els treballs i 
hem vetllat per tal que l’afectació fos mínima.
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El Consistori facilita que 
les persones usuàries 
dels Casals de gent gran 
segueixin exercitant 
l’agilitat mental des del 
domicili
Es reparteixen dossiers amb 
activitats per donar continuïtat 
als tallers de memòria 
interromputs per la covid-19
Amb l’objectiu que les persones que par-
ticipaven en els tallers d’estimulació de la 
memòria als Casals de gent gran de Fonollo-
sa puguin continuar amb aquesta activitat, 
l’Ajuntament del municipi ha preparat i re-
partit dossiers amb propostes especialment 
pensades per treballar l’agilitat mental.
Es tracta d’una mesura impulsada des de la 
Regidoria de Gent Gran, conscient que no 
tothom té ni facilitat d’accés ni de manipu-
lació de les noves tecnologies, per contribuir 
a mantenir la ment activa d’aquestes per-
sones. Cal recordar que els Casals de gent 
gran estan tancats arran de les restriccions 
vigents per la pandèmia de la covid-19.
El seguiment telefònic que es va començar 
a fer des de la Regidoria de Gent Gran du-
rant el primer confinament, es continua 
fent a dia d’avui. La iniciativa dóna un resul-
tat molt satisfactori tant pel consistori com 
per les veïnes i veïns que reben les trucades, 
sentint-se aquests últims molt més acom-
panyats durant la solitud que comporta les 
limitacions per les restriccions de contenció 
de la COVID-19

S’incorpora un informador ambiental per millorar 
la recollida selectiva i el reciclatge
La seva tasca és conscienciar els veïns i veïnes sobre la importància de 
dipositar adequadament els residus

Es milloren diversos punts 
de la xarxa de camins 
forestals de Fonollosa
S’han invertit més de 24.000 euros 
en l’arranjament i conservació de 
diferents indrets
L’Ajuntament de Fonollosa ha invertit més de 
24.000 euros en la millora de diversos indrets 
de la xarxa de camins forestals del municipi. Les 
actuacions, que es van portar a terme durant el 
mes d’agost, han estat en aquests punts:

· Entrada del camí de la foranca de Boixeda 
des del camí de Boixeda/Sant Andreu

· Millora d’accés al camí del Tatjé des de la 
Carretera BV-3012

· Arranjament de flonjall inundable en el 
camí del Tatjé

· Entrada del camí de la Serra de la Vall des 
del camí vell d’Aguilar

El cost total de les intervencions ha estat concre-
tament de 24.196,08 euros, finançats amb una 
subvenció del Departament d’Agricultura de la 
Generalitat en el marc del programa de desenvo-
lupament rural de Catalunya 2014-2020 i dins la 
línia de gestió forestal sostenible.
Les actuacions d’arranjament i millora de camins 
han continuat aquesta tardor. En concret, les in-
tervencions han estat a:

· Camí del Tatjé i Gardela
· Camí de Can Oms
· Camí del Padró

Els treballs han inclòs també la neteja de vores 
i, en els casos en què ha estat necessari, el repàs 
de rases laterals. Al camí del Tatjé i Gardela s’hi 
ha habilitat dos passos d’aigua amb la instal·lació 
d’uns conductes de 40 centímetres amb arqueta 
i peça de desguàs. L’objectiu ha estat millorar el 
drenatge d’aigua en aquest punt per, així, poder 
evitar problemes en episodis de pluja.

El Denís és el nou informador ambiental que ha 
incorporat l’Ajuntament de Fonollosa. La seva 
tasca consisteix a donar suport als veïns i veïnes 
del municipi en tot allò relacionat amb la reco-
llida selectiva i el reciclatge, així com conscien-
ciar-los i sensibilitzar-los sobre la importància 
de gestionar correctament els residus.
A la vegada, també treballarà per intentar iden-

tificar aquelles persones que fan abocaments 
il·legals i que generen un greu perjudici a tots 
els veïns i veïns i al municipi en general.
Podeu trobar l’informador ambiental per les 
diverses àrees de recollida de Canet de Fals. 
Recordem que fer un bon ús dels residus i 
tenir cura del medi ambient és coses de to-
tes i tots.
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S’obre una línia d’ajuts per a les cases de 
turisme rural i restaurants de Fonollosa 
afectats per la pandèmia
És una mesura de suport a les activitats econòmiques més afectades 
per les restriccions de la covid-19
L’Ajuntament de Fonollosa va obrir una línia 
d’ajuts adreçats a les cases de turisme rural i 
restaurants de Fonollosa que s’han vist afectats 
econòmicament per les conseqüències de la co-
vid-19. Es tracta d’una mesura extraordinària que 
ha impulsat el govern municipal com a suport 
a uns sectors que han hagut d’aturar de forma 
obligatòria la seva activitat habitual arran de la 
pandèmia.
En la sessió plenària del 10 de novembre, el Con-
sistori va aprovar inicialment les bases regula-
dores d’aquestes subvencions, que es van poder 
demanar fins a l’11 de desembre.
L’import dels ajuts és de 500 euros per a les ca-
ses de turisme rural i de 1.000 euros per als res-
taurants. L’import màxim destinat a aquesta 
convocatòria és de 6.000 euros.
Aquest ajut van poder sol·licitar-lo les persones 
responsables de restaurants i cases de turisme 
rural de Fonollosa donats d’alta al cens d’acti-

vitats de l’Agència Tributària i en disposició de 
la corresponent llicència d’activitat concedi-
da per l’Ajuntament. També que hagin hagut 
de suspendre obligatòriament la seva activitat 
econòmica per les mesures adoptades per les 
autoritats competents durant la gestió de la crisi 
sanitària ocasionada per la covid-19.
Cal destacar que aquests ajuts són compati-
bles amb qualsevol altre subsidi, prestació, ajut 
o subvenció públics o privats, destinada a l’au-
tònom afectat per l’estat d’alarma declarat pel 
Reial Decret 463/2020, de 14 de març, arran de la 
pandèmia de la Covid-19.

Els infants de cicle mitjà de l’Escola de Fonollosa 
demanen parlar amb l’alcalde
Els infants de cicle mitjà fan arribar a l’alcalde la preocupació per la quantitat de 
deixalles trobades al bosc
En la carta que van lliurar proposen diverses so-
lucions a aquesta problemàtica que “afecta el 
medi ambient i al canvi climàtic”.  
Els nens i les nenes de cicle mitjà de l’Escola han 
visitat a l’alcalde de Fonollosa per explicar-li que 
passejant pels boscos del voltant del poble els 
van trobar molt plens de deixalles, i que veuen 
com això és culpa de la gent que n’hi llença. En la 
carta que li han lliurat, indiquen que n’han reco-
llit i classificat moltes, com teules de fibrociment, 
pneumàtics,  trossos d’un vàter, filferro, ampolles 
de plàstic i vidre, llaunes, bombetes... entre d’altres. 
Això, indiquen, afecta el medi ambient i al canvi 
climàtic, suposa un greu perill d’incendi forestal, i 
també pot causar danys a animals i humans.
Tot i que els nens i nenes ja proposen algunes 
solucions, des de l’ajuntament de Fonollosa ape-
l·lem a la consciència i la responsabilitat ciutada-
na per evitar aquestes conductes que malmeten 
el medi natural i rural. Demanem a les veïnes i 
veïns dels pobles que no llenceu deixalles al 

bosc, a la via pública i/o a les mateixes àrees de 
recollida de manera incorrecta (fet que genera 
uns importants sobrecostos que acaben reper-
cutint a tota la població), i que a la vista de la 
demanda feta pels alumnes, siguem exemplars 
pels nostres fills i filles. Moltes gràcies!
Aprofitant la visita, infants van fer preguntes so-
bre l’ajuntament, la feina d’alcalde, els regidors, 
del poble o de la nova escola.
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Presentació del llibre Fonollosa, les cases 
i ‘La revolta del poble’
Fonollosa, les cases
Gairebé 12 anys d’investigació porten a la publi-
cació d’un llibre molt fidel a la història de les ca-
ses del poble.

Fonollosa va acollir el diumenge dia 6 de desem-
bre la presentació del llibre “Fonollosa, les cases”, 
escrit per l’historiador local Ernest Molins.
Des d’arxius municipals i comarcals, fins al por-
ta a porta per recaptar tot el necessari perquè 
aquest llibre sortís a la llum amb tota la informa-
ció més exhaustiva possible, és el que els mem-
bres del Grup de la memòria històrica de Fono-
llosa i Camps (l’Ernest, el Ramon i el Valentí), han 
estat fent durant els últims 12 anys. 
Una recerca que els ha portat a esbrinar milers 
d’històries de les cases més antigues i emblemà-
tiques del poble i que es recullen dins les seves 
pàgines. 
L’acte, que va ser molt concorregut a causa de 
la il·lusió dels fonollosencs per la seva publicació, 
es va fer molt amè gràcies a la facilitat de parau-
la de l’Ernest, que va explicar des de la difícil i 
entretinguda feina de recerca, passant per com 
està estructurat el llibre i finalitzant l’acte recor-
dant alguna anècdota i donant les gràcies a tots 
els que d’una manera o altra han fet possible la 
seva publicació.

Aquest és el 4t llibre de la col·lecció editada per 
l’Ajuntament de Fonollosa i l’editorial Zenobita 
(anteriorment ja se n’han publicat dos de Fals i 
un de Camps), on la fidelitat a la realitat i la gran 
tasca de recerca es fa patent a cada pàgina. To-
thom qui el vulgui adquirir, ho pot fer demanant 
cita prèvia a les oficines de l’ajuntament, i es ven 
al preu de 30 €.

La Revolta del Poble, l’1 d’octubre al 
cor de Catalunya
Un dels capítols relata els fets ocorreguts al 
nostre municipi el dia 1 d’octubre del 2017

La revolta del poble, escrit pel periodista sant-
joanenc Aleix Solernou, va tenir una molt bona 
rebuda per part dels veïns i veïnes del municipi.
La publicació explica, a través dels textos de 
l’autor i d’unes 250 fotografies, les vivències i els 
records dels dies més convulsos del setembre 
i l’octubre del 2017 a la Catalunya Central, amb 
nombrosos testimonis de ciutadans que van 
viure episodis com el referèndum de l’1 d’octu-
bre i les manifestacions del dia 3.
Precisament un dels capítols del llibre se centra 
específicament en els fets succeïts l’1 d’octubre 
del 2017 al poble de Fonollosa. El relat, explicat 
amb una prosa dura però alhora molt emotiva, 
fa reviure els fets a flor de pell.


