
Nº

12

CAMPS - CANET DE FALS - FALS - FONOLLOSA

O
CT

U
BR

E 
20

21

Fonollosa
BUTLLETÍ INFORMATIU

Fonollosa comença aquest 
octubre el procés per tenir 
una nova escola l’any 2024
pàg 3  

Tret de sortida al pla de 
millora dels carrers del barri 
històric de Fals 
pàg 10

Els secrets de
les Torres de Fals

Fotografia: Estrena de la nova museïtzació. 

Fonollosa estrena el centre d’interpretació del conjunt
monumental i organitza visites guiades el segon
diumenge de cada mes. Pàg 4 i 5

Els guardons Pobles de 
Fonollosa 2019/2020 
reconeixen el talent local 
pàg 12



2 OCTUBRE 2021

INFORMACIÓ 
D’UTILITAT CIUTADANA

La posada en marxa de l’espai museïtzat “Torres de Fals, Castell de fronte-
ra” significa el tancament d’una primera etapa que vam iniciar fa 6 anys, i 
que ha representat l’execució de tot un seguit d’obres de rehabilitació de 
l’Església de Sant Vicenç de Fals, fins a retornar-la a l’esplendor que havia 
tingut en èpoques passades. El 2017, recordem-ho, l’església era un espai 
que no es podia utilitzar per qüestions de seguretat, amb l’entrada plena de 
puntals que aguantaven l’estructura del cor. I ha sigut aquests anys, després 
que el 2001 la Diputació de Barcelona hagués fet una obra importantíssima 
de construcció de la teulada, que des de l’ajuntament s’han executat obres 
per valor d’uns 400.000 euros, cofinançades per diverses administracions 
i fons propis municipals. Ara sí, ja podem dir que comptem amb un espai 
dignificat i polivalent, i amb un seguit de visites guiades que es faran men-
sualment, i que ben aviat podrem ampliar per a grups escolars i de gent 
gran. Les Torres de Fals és la joia de la corona del patrimoni del nostre mu-
nicipi, i ha de servir com a porta d’entrada per què els visitants descobreixin 
els nostres pobles, i gaudeixin d’una experiència més àmplia visitant-los, i 
utilitzant els serveis de restauració i els allotjaments rurals que hi tenim. Així 
doncs, ho hem de dir, estem contents de veure fet realitat aquest projecte, 
que ens ha comportat molt d’esforç i implicació; per això des del Govern 
municipal ho hem aconseguit, amb la col·laboració de persones, institucions 
i entitats, als quals els agraïm la feina feta. La recuperació del patrimoni és 
un element indispensable per dinamitzar el territori, i més en els moments 
actuals que ens ha tocat viure. I nosaltres n’estem molt orgullosos. I no hem 
d’oblidar que tenim altres projectes importants entre mans, el més gran de 
tots la construcció de la nova Escola de Fonollosa, una obra que iniciarem 
el proper any i que té un pressupost de més de 2 milions d’euros. També la 
construcció dels serveis a la sala polivalent de Canet de Fals, o l’inici de les 
obres de reconversió de la Fàbrica de Fonollosa en el centre cultural del po-
ble, entre d’altres. Aquesta ha estat una legislatura estroncada per la COVID, 
i ara ens toca posar-nos al dia amb aquells projectes que són necessaris pels 
nostres pobles. Ens queda molta feina per fer i, com sempre, amb persistèn-
cia i treball, anirem assolint els nostres objectius. La nova edició del butlletí 
que teniu a les mans és un bon exemple de tot allò que estem fent des del 
Govern de l’ajuntament, per millorar els pobles i la qualitat de vida de totes i 
tots els que hi vivim. Estem al vostre servei per allò que necessiteu.

Eloi Hernàndez i Mosella
Alcalde

AJUNTAMENT
C/ de l’Església,  s/n 08259 Fonollosa

Contacte
Telèfon: 93 836 60 05
Email: fonollosa@fonollosa.cat
Web: www.fonollosa.cat

Horari oficines ajuntament
Dilluns a divendres de 09.00 a 14.00h
Dijous de 16.30 a 19.30 h
A partir del dijous 17 Juny fins al 9 de 
setembre, ambdós inclosos, tardes 
tancat

SERVEIS MÈDICS
La programació de visites  la podeu 
fer per:

Internet les 24 hores 
www.gencat.cat/ics o trucant al  
93 872 67 50 de 08.00 a 20.00h de 
dilluns a divendres no festius

En cas vital d’emergència truqueu al 
112. Per altres temes de salut truqueu 
al 061.

Els consultoris estan situats a:
• Consultori de Canet de Fals, 

Plaça de la Vila s/n.
• Consultori de Fals,  

Carrer Escoles s/n
• Consultori de Fonollosa,   

Carrer Església s/n

TRANSPORT
Taxi 
656 63 53 03 (Jordi)

Autobús 
938 746 800
castella@castellabus.com

SERVEIS SOCIALS 
Treballadora social 
(Esther Martí) - dijous amb cita prèvia

Educadora social
(Concepció Caelles) - dimarts amb cita 
prèvia

SERVEIS D’URBANISME
Arquitecte municipal
(Jordi Pont)  - amb cita prèvia

Enginyera municipal 
(Gemma Cucurella) - amb cita prèvia

OFICINA DE CORREUS
Ubicació
Ubicada als baixos de l’Ajuntament
Horari: dilluns a divendres de 9:30 a 
10:30h.

EDITORIAL
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Fonollosa ha iniciat el procés per acon-
seguir tenir un escola nova i ampliada 
el 2024. Aquest és l’objectiu del govern 
municipal que aquest octubre iniciarà 
el procés de redacció del projecte exe-
cutiu, pas imprescindible per poder 
dur a terme aquestes millores. La va-
loració econòmica de l’actuació és d’1 
8 milions d’euros, dels quals la Gene-
ralitat n’assumirà 1,7 milions. 

L’Ajuntament de Fonollosa 
s’encarregarà dels 100.000 restants 
i de tots els costos derivats de la re-
dacció del projecte i la direcció de 
l’obra. D’aquesta manera, les licita-
cions tant de l’equip redactor del pro-
jecte com de l’empresa que executarà 
les obres es duran a terme des de 
l’Ajuntament de Fonollosa. Aquesta 
fórmula de cofinançament ha permès 
que l’Ajuntament hagi pogut  orga-
nitzar vàries trobades de participació  
ciutadana (Ampa, famílies, equip di-
rectiu, ajuntaments, veïns)  prèvies 
a la redacció dels plecs de clàusules 
que regeixen el concurs per a la redac-
ció   del projecte i la direcció de l’obra. 
D’aquesta manera s’han pogut inclou-
re les conclusions  d’aquestes jorna-
des de participació als requeriments a 
complir pels equips  que es presentin 
al concurs.

El projecte executiu esmentat ha 
de definir com han de ser les noves 
instal·lacions del centre construït el 
1970. Els treballs consistiran en ende-
rrocar o desmuntar  les que estiguin 
malmeses o bé tingui un caràcter pro-
visional i edificar-hi de nou. També en 
rehabilitar edificis ja existents. . Així 
mateix, el projecte ha de contemplar 
ampliar el pati i  reordenar la zona 
d’equipaments escolars. D’aquesta 
manera es facilitarà l’accés al centre 
formatiu i es milloraran els espais del 
pati. La intervenció que es planteja 
servirà per ampliar el recinte que ha 
de passar dels 5.379 metres quadrats 
actuals als 8.000 previstos, majori-
tàriament destinats al pati.

El procés de licitació per adjudicar la 

EDUCACIÓ

Fonollosa inicia el camí per fer les 
obres de renovació de l’escola

redacció del projecte i la direcció de 
les obres d’aquesta actuació es va ini-
ciar aquest juliol i s’ha acabat el perío-
de de presentació de sol·licituds però 
segueix obert el procés de licitació. 
S’hi ha presentat un total de 7 propos-
tes de les quals se n’han triat 5. La tau-
la de valoració decidirà quina de les 
propostes és la guanyadora i un cop 
s’hagi fet l’adjudicació ja es començarà 
a redactar el projecte. La segona volta 
i definitiva serà el 25 d’octubre.

El termini de redacció del projecte 
s’estima en 5 mesos. Posteriorment 
es licitaran les obres que es preveu co-
mençar l’estiu del 2022 i que acabin el 
desembre del 2023.

Més que una escola
L’escola Agrupació Sant Jordi de Fono-
llosa, és coneguda també com a Esco-

la dels Dracs o l’escola de Fonollosa. 
Actualment compta amb més de 200 
alumnes de 3 a 12 anys. Acull la pobla-
ció escolar de tots els pobles del seu 
voltant, que no disposen d’aquest ser-
vei. El regidor d’Educació, Nil Buxó, ha 
posat de manifest que  l’escola de Fo-
nollosa  ho és també  de Camps, Canet 
de Fals, Fals, Rajadell, Aguilar de Se-
garra i Castelltallat. Buxó ha destacat 
que la importància de l’escola:  “és un 
servei vertebrador del territori”.

Al recinte escolar hi ha set edificis 
que es acullen els serveis del centre: 
administració, biblioteca i espais com-
plementaris d’educació Infantil, la sala 
polivalent, l’aulari infantil i de primària, 
informàtica i música, la cuina i el men-
jador.

El sistema de concurs és a dues vol-
tes. De la primera volta n’han sortit les 
5 millors propostes, les quals passaran 
a una segona volta, d’on en sortirà el 
despatx d’arquitectes guanyador. Ca-
da un dels 5 seleccionats a la primera 
volta rebran una compensació econò-
mica.El total dels honoraris tècnics per 
a la redacció i la direcció de l’obra és 
de 93.756,51 euros  amb l’Iva inclòs.

La valoració econòmica de 
l’actuació és d’1,8 milions 
d’euros i la Generalitat 
n’assumirà 1,7 milions

Vista aèria de l’escola de Fonollosa. 
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El municipi de Fonollosa ha estrenat 
aquest octubre la museïtzació del 
conjunt monumental de les Torres de 
Fals. Un dels objectius de l’Ajuntament 
de Fonollosa és el de convertir aquest 
espai en un centre divulgatiu sobre la 
història d’aquestes torres mil·lenàries 
i de la importància al municipi i, final-
ment, ja és una realitat.Un cop rehabi-
litades, l’any passat, la nau central i les 
capelles gòtica i fonda de l’església de 
Sant Vicenç i de la posada en marxa de 
l’espai polivalent a l’interior del temple, 
ara s’ha pogut estrenar la museïtzació 
d’aquest conjunt: Torres de Fals, Cas-
tell de Frontera. Tal i com ha explicat la 

TURISME I PATRIMONI 

regidora de Turisme i Patrimoni, Ester 
Lladó, la voluntat de l’equip de govern 
és donar a conèixer l’espai patrimo-
nial als veïns i veïnes del municipi, així 
com també als de la comarca i d’arreu 
del territori. Fins ara, el conjunt de les 
Torres de Fals és molt conegut per ser 
l’escenari del Pessebre Vivent del Ba-
ges. L’Ajuntament de Fonollosa espera 
que amb la posada en marxa d’aquest 
espai museogràfic, la població se’l faci 
seu i s’acosti al municipi per conèixer la 
seva història i la importància d’aquest 
espai. “La imatge que té la majoria de 
gent de les Torres de Fals és de nit i 
fosc, perquè han vingut a veure el 

pessebre. Volem desestacionalitzar el 
turisme i que aquest espai patrimonial 
es converteixi en un atractiu visitable 
per al públic familiar la resta de l’any, 
i no només durant l’època nadalenca”, 
ha afegit.

Un centre d’interpretació
El projecte de centre d’interpretació 
ha anat a càrrec de Grup Transversal 
i ha tingut un cost total de 56.937 eu-
ros i s’ha finançat amb una ajuda de 
19.996,78 euros dels fons europeus 
Leader. La resta s’han finançat amb 
fons propis. La museïtzació consis-
teix en un conjunt de plafons que 

Un assistent captura el moment de la inauguració de la nova museïtzació del conjunt monumental de les Torres de Fals. 

Fonollosa estrena la museïtzació 
del conjunt de les Torres de Fals 
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guin gaudir d’una experiència com-
plementada amb els altres elements 
d’interès patrimonial, cultural i his-
tòric. També, modestament, ho po-
sem a disposició de la comarca del 
Bages, per teixir llaços i crear marca 
amb els altres Castells de Frontera de 
les valls del Cardener”.

Visites guiades
La voluntat de l’Ajuntament de Fono-
llosa és donar a conèixer aquest con-
junt monumental i la seva importància 
a través d’una programació de visites 
guiades per l’exterior de les Torres 
de Fals així com també a l’espai mu-
seïtzat de l’Església de Sant Vicenç. 
Aquestes visites van estrenar-se el 
passat diumenge 10 d’octubre amb la 
inauguració de l’espai museístic, i tin-
dran continuïtat, de moment, el segon 
diumenge de mes. Així, es tornaran a 

oferir visites guiades el proper 14 de 
novembre i 12 de desembre a les 10, 
les 11 i les 12 del matí en grups reduïts 
de persones i complint les mesures en 
matèria de salut pública.  Per partici-
par d’aquestes visites cal fer la inscrip-
ció prèvia que podrà fer-se a través 
d’un formulari a la web www.fonollo-
saturisme.cat.

Gratuït pels veïns del municipi
Les persones empadronades al mu-
nicipi de Fonollosa es poden bene-
ficiar d’una promoció especial que 
els permetrà realitzar la visita guiada 
de manera gratuïta fins el desembre 
d’enguany. El preu de l’entrada gene-
ral és de 4 euros, pels infants de 6 a 
12 anys i pels majors de 65 anys, costa 
2 euros i fins a 5 anys, gratuït. El pa-
gament de l’entrada es realitzarà en 
efectiu just abans de l’inici de la visita.

estan situats a la zona exterior que 
recullen les característiques del con-
junt monumental de la torre nova, la 
torre vella, l’església de Sant Vicenç 
de Fals, així com una situació general 
del municipi i una breu explicació del 
Pessebre Vivent del Bages. A l’interior 
de l’església s’hi troba pròpiament 
el centre d’interpretació. L’exposició 
s’estructura en diversos plafons i es-
tructures mòbils que expliquen la 
història, la importància de les torres 
de defensa i perquè van servir les de 
Fals. L’exposició es complementarà 
també amb un vídeo màpping. Totes 
les explicacions estan en català, però 
a través d’un codi QR i del telèfon mò-
bil els visitants poden trobar els textos 
traduïts al castellà, l’anglès i el francès.
Segons l’alcalde, Eloi Hernàndez, 
“l’espai vol ser la porta d’entrada als 
nostres pobles, i que els visitants pu-

Visitants al conjunt monumental.

L’alcalde i la resta d’autoritats el dia de l’estrena. 

Imatge de la nova museïtzació. 
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GENT GRAN

L’Ajuntament de Fonollosa va homenatjar Víctor López An-
drés, veí de Canet de Fals, que el passat 20 d’abril va com-
plir 100 anys. Al mes de maig, dies després de l’aniversari 
de López i quan la situació de la pandèmia de la covid-19 ho 
va permetre, l’alcalde de Fonollosa, Eloi Hernàndez, la regi-
dora d’Acció Social, Eli Carvajal, i el regidor de Gent Gran, 
Pere Llatjós, van visitar la casa de Víctor López Andrés per 
celebrar amb ell i els seus familiars aquest centenari tan es-
pecial.  En la seva visita, l’alcalde i els regidors de Fonollosa 
li van fer entrega d’un ram de flors com a homenatge i reco-
neixement per part de tot el consistori i de tota la població 
de Fonollosa. López va conversar amb l’alcalde i els regidors 
i els va agrair l’entrega del ram de flors.  

Homenatge al centenari Víctor 
López, veí de Canet de Fals

Víctor López i el seu nét Denis amb l’alcalde i els regidors.

TURISME I PATRIMONI

Abigail Garrido, diputada de Turisme de la Diputació de 
Barcelona, va realitzar una visita institucional a Fonollo-
sa el passat dijous 8 de juliol de 2021. En la seva visita al 
consistori, la diputada Garrido va estar acompanyada de 
Xavier Font, cap de l’oficina tècnica de la Diputació de Bar-
celona. L’alcalde de Fonollosa, Eloi Hernàndez, i la regidora 
de Turisme, Ester Lladó, van ser els encarregats de rebre’ls 
a l’edifici de l’Ajuntament. Tots quatre representants van 
mantenir una reunió de treball al consistori on van com-
partir estratègies i projectes en l’àmbit turístic de Fonollosa. 
Finalment, després de la reunió de treball,  van visitar el 
conjunt monumental de les Torres de Fals.

La diputada de Turisme Abigail 
Garrido visita Fonollosa

La diputada Abigail Garrido amb l’alcalde Hernàndez. 

SERVEIS MUNICIPALS 

L’Ajuntament de Fonollosa va finalitzar el passat 30 de juliol 
els treballs de manteniment de la franja perimetral forestal 
de Canet de Fals. Tal i com s’ha anat fent en els últims estius, 
el manteniment va consistir en l’estassada del sotabosc i en 
la tala d’arbres d’una superfície de 10,16 hectàrees. Aquesta 
actuació contribuiria en la no proliferació del foc en cas de 
que es produís un incendi forestal. Degut a les restriccions 
per culpa de les fortes onades de calor sofertes aquest es-
tiu a la zona, les actuacions de manteniment s’han portat 
a terme amb el suport del departament d’Acció climàtica, 
alimentació i agenda rural de la Generalitat de Catalunya. 
Els treballs de manteniment a la franja forestal han tingut 
un cost total de 10.708,50 euros. 

Manteniment a la franja      
forestal de Canet de Fals 

Una de les zones on es va actuar aquest estiu. 
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TURISME I PATRIMONI

HISENDA

Fonollosa recupera l’antiga Fassina

‘Triplet’ en l’estudi econòmic 2020

L’Ajuntament  de Fonollosa, en 
col·laboració amb el Grup de la Me-
mòria Històrica del municipi,  han dut 
a terme els treballs de neteja de les 
bardisses i  branques de l’antiga Fassi-
na del Tiquet amb l’objectiu de recupe-
rar aquesta construcció històrica per 
fer-la visitable i perquè tothom pugui 
conèixer quin us tenia. A més dels tre-
balls esmentats, s’ha segat l’herba de 
tot l’entorn de la construcció. Aquesta 
és la primera fase d’actuació de recu-
peració de la Fassina del Tiquet.

Una Fassina és una construcció on es 
feia la destil·lació d’aiguardent a par-
tir de la brisa del raïm.  I a Fonollosa, 
concretament sota el Raval de Paisà, a 
tocar de la riera, se’n conserven algu-
nes restes. Actualment es poden veu-
re dues tines recobertes de cairons, 
un dels quals està parcialment cobert 
amb lloses de pedra. Amb tot, entre 
les tines, hi ha restes d’altres edifica-
cions, enrunades. Per sota de les tines 
hi passava el canal del reg que regava 
els horts. L’aigua era un element im-
pescindible per el funcionament dels 
aparells de destil.lació.

El consistori de Fonollosa té previst  
col.locar en aquest indret, un plafó 
informatiu amb la història i mètodes 

L’Ajuntament de Fonollosa ha supe-
rat amb nota la diagnosi econòmica 
financera de la Diputació de Barcelo-
na del 2020. Com tots els consistoris, 
el de Fonollosa ha d’emetre informes 
que acreditin el compliment de la llei 
d’estabilitat pressupostària i financera.

Alhora, l’àrea d’Hisenda, Recursos 
Interns i Noves Tecnologies de la Dipu-
tació elabora acada any una diagnosi 
i anàlisi de la situació econòmica dels 
ens locals basant-se en els exercicis ja 
liquidats. Aquest informe té en compte 
la liquidació pressupostària, l’anàlisi de 
la variació del romanent de tresoreria i 

d’ús de les Fassines. D’aquesta manera 
es posarà en valor i es donarà a conèi-
xer aquesta part de la història del mu-
nicipi.

Fonts municipals han explicat que 
en una segona fase es durà a terme la 
rehabilitació d’aquest edifici. Es tracta 
d’una obra que anirà a càrrec del pro-
pietari del terreny on està ubicada la 
Fassina. 

L’antiga Fassina del Tiquet, on també s’hi instal·larà un plafó informatiu. 

Resultat positiu de la diagnosi.

el romanent de despeses generals.
D’acord amb els resultats obtinguts, 

es presenta la diagnosi en format se-
màfor, tenint en compte tres blocs 
diferenciats: el resultat de l’equilibri 
econòmic, el romanent de tresoreria i 
l’endeutament. L’ajuntament de Fono-
llosa ha aconseguit la màxima distinció 
en tots tres blocs, després de compu-
tar les mitjanes de diferents indicadors 
com són l’equilibri econòmic, la relació 
entre taxes, preus i altres ingressos i 
la despesa dels serveis o en el cas del 
romanent, els fons líquids i el pendent 
de pagament, entre altres.

S’han netejat les bardisses 
i branques a més de segar 
l’herba de l’entorn de la 
construcció 
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SERVEIS MUNICIPALS

EFEMÈRIDE 

Visita a la depuradora de Rajadell-Fals

1.008 anys del Judici de Fals 

L’alcalde de Fonollosa, Eloi Hernàndez, 
i el regidor de Serveis Municipals, Da-
vid Zamora, van visitar la nova depura-
dora de Rajadell-Fals que ha construït 
l’Agència Catalana de l’Aigua i que des-
prés d’una fase de proves ja es troba 
en ple funcionament.

Els treballs per finalitzar la nova de-
puradora de tipus biològic van acabar 
a finals de l’any 2020. L’ACA va invertir 
3 milions d’euros en una infraestructu-
ra que té capacitat per tractar 360 m3 
al dia, el que és equivalent a una po-
blació de 2.050 habitants.

La nova depuradora, que sanejarà 
les aigües residuals dels municipis de 
Rajadell (nuclis de les Casetes, el nu-
cli antic, l’estació, i els Molins) i les de 
Fonollosa (Fals), també han comportat 
la construcció de 4,3 quilòmetres de 
col·lectors i quatre estacions de bom-
bament. 

La instal·lació recull les aigües resi-
duals de tot el nucli de Fals, quedant 
així resolt el tema del sanejament de 
l’aigua del poble.

L’alcalde de Rajadell, Joan Carles 
Lluch de la Torre, representants de 
l’ACA i membres de l’empresa cons-
tructora i adjudicatària de l’explotació 
del servei van acompanyar en la visita 

L’1 d’agost de l’any 1013 es va produir 
un judici per la propietat del Castell de 
Fals, que va enfrontar la vescomtes-
sa d’Osona-Cardona i el bisbe de Vic. 
Aquest judici, recollit als arxius privats 
dels Ducs de Cardona, és un dels docu-
ments més rellevants de la història de 
Fonollosa, perquè va permetre datar 
l’antiguitat del Castell de Fals. 

En aquest judici, la vescomtessa En-
gonça (d’Osona-Cardona) va declarar  
davant el comte Ramon (de Barcelona) 
en contra de la decisió dels jutges Wifré 
i Olivà de Granera a partir de la recla-
mació del bisbe Borrell (de Vic) perquè 

la vescomtessa no pogués deixar el 
castell en herència. Segons el bisbe, 
el castell era propietat de l’església de 
Sant Pere de Vic, per via del testament 
de l’anterior bisbe, Arnulf. Engonça, en 
canvi, creia que tenia dret a la propie-
tat el castell, perquè feia més de tren-
ta anys que el seu marit, el vescomte 
Ramon, el va tenir en propietat, amb 
l’única excepció del temps que Arnulf 
va ser captiu dels sarraïns.

Davant d’aquesta reclamació, el jut-
ge Wifré donà la raó a la vescomtessa, 
reconeixent per llei la seva propietat 
del castell de Fals.

institucional a la nova depuradora a 
Eloi Hernàndez i David Zamora.

El regidor de Serveis Municipals, Da-
vid Zamora, explica que la nova depu-
radora té una gran importància ja que 
“queda resolt definitivament el proble-
ma de sanejament d’aigües residuals 
al nucli de Fals, una prioritat pel nostre 
equip de govern, i que per fi podem 
anunciar que ja és una realitat”.

Una de les zones de la nova depuradora biològica de Rajadell-Fals. 

Representació del Judici de Fals.

L’ACA ha invertit 3 milions 
en una instal·lació que te 
capacitat per tractar 360 
m3 d’aigua al dia 
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SALUT PÚBLICA

37 animals de Fonollosa van participar 
el passat 3 de juliol en la campanya de 
vacunació, desparasitació i col·locació 
de xips amb l’objectiu de facilitar que 
tots els animals del municipi, gats i 
gossos, estiguin protegits de les mala-
ties i correctament identificats. En els 
tres punts de vacunació, Canet de Fals, 
Fals i Fonollosa, es van administrar 67 
vacunes, 19 desparacitacions i es van 
posar 10 xips identificadors.

37 animals en 
la campanya de       
vacunació

Un gos en el moment de ser vacunat.

SALUT PÚBLICA

L’Ajuntament de Fonollosa va posar 
en marxa aquest estiu una campanya 
per  controlar el mosquit tigre al mu-
nicipi. Concretament, es fa un tracta-
ment aplicat directament a les aigües 
estancades dels embornals de la xarxa 
de clavegueram i a les aigües pluvials 
amb un larvicida. El tractament es fa 
quatre vegades entre els mesos de 
juny  i  setembre, que és l’època més 
propícia per la seva proliferació. 

Campanya contra 
el mosquit tigre 
aquest estiu

Un exemplar de mosquit tigre.

ESPORTS

L’equip masculí del Club Esportiu Fono-
llosa va presentar la copa de campions 
de la lliga de futbol sala a l’Ajuntament 
de Fonollosa. Els campions van ser 
rebuts al consistori per l’alcalde, Eloi 
Hernàndez, i el Regidor d’Esports, Da-
vid Zamora. Els esportistes van signar 
el llibre d’honor de l’Ajuntament i van 
sortir al balcó a presentar la copa al 
centenar de veïns de Fonollosa que 
s’hi van congregar.

Homenatge a 
l’equip de futbol 
sala campió 

L’equip campió saludant al balcó. 

VIA PÚBLICA

La forta tempesta que va caure a Fo-
nollosa el dia 18 de setembre a la tar-
da va arrencar una part de la història 
del municipi. La tempesta, amb un fort 
vent, va fer caure l’alzina centenària 
que hi havia ubicada a la plaça de la 
vila de Canet de Fals. Tot i la gran pè-
rdua material que significa la caiguda 
d’aquesta alzina centenària, afortuna-
dament no es van haver de lamentar 
danys personals. 

Cau l’alzina         
centenària de      
Canet de Fals

Una tempesta la va fer caure. 

CULTURA

Com ja és tradició, Fonollosa va cele-
brar la Diada Nacional de Catalunya 
a Cal Xamal. Veïns i veïnes van poder 
esmorzar amb la xocolata desfeta de 
Cal Calet i posteriorment van escoltar 
el concert-audició de l’Orquestra Sel-
vatana. Seguidament, es va realitzar 
l’acte institucional amb el parlament 
de l’alcalde de Fonollosa, Eloi Hernàn-
dez, la hissada de la senyera i per últim 
el cant dels Segadors. 

Cal Xamal acull 
l’acte de celebració 
de l’11 de setembre

Veïns menjant xocolata desfeta l’11-S. 

GENT GRAN 

El mes de la Gent Gran de Fonollosa va 
acollir diferents activitats que van tenir 
una gran rebuda per part dels habi-
tants de Fonollosa, Camps, Canet de 
Fals i Fals. En el marc de la celebració, 
va tenir lloc l’actuació del cos de dan-
sa de l’Esbart Manresà de l’Agrupació 
Cultural del Bages, el lliurament dels 
2ns guardons “Pobles de Fonollosa” i 
l’espectacle musical “Cançons de Ta-
verna” amb Tururut Bonaigua.

Fonollosa celebra 
amb èxit el mes de 
la Gent Gran 

 L’actuació de Tururut Bonaigua. 
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L’Ajuntament de Fonollosa ha donat 
el tret de sortida al pla d’arranjament 
dels carrers del centre històric del nu-
cli de Fals. La primera actuació ha con-
sistit en la renovació dels paviments 
del carrer sud. 

Les obres que s’han realitzat han 
estat la instal·lació de llambordins de 
pedra natural i també zones de for-
migó acolorit. Així mateix s’ha apro-
fitat aquesta intervenció per renovar 
l’enllumenat públic, fer millores en la 
conducció de l’aigua de boca i també 
en la xarxa de clavegueram. D’aquesta 
manera aquests serveis bàsics s’han 
posat completament al dia i poden 
satisfer amb solvència les necessitats 
dels veïns de cara els propers anys

L’Ajuntament ha invertit 47.630,13 
euros en aquests primers treballs que 
s’han enllestit aquest segon semestre  
i que han anat a càrrec de l’empresa 
Construccions Serra.

L’alcalde de Fonollosa, Eloi Hernàn-
dez, ha explicat que aquesta interven-
ció s’emmarca en el pla de millora dels 
paviments del nucli històric de Fals. 
“Hem fet un pla global perquè totes 
les actuacions que s’hi duguin a terme, 
tinguin una coherència i una mateixa 
línia estètica”, ha exposat Hernàndez. 
El batlle ha manifestat que s’ha actuat 
en aquest carrer perquè era un dels 
que estaven més malmesos del poble 
i on era més necessari renovar els pa-
viments així com també els serveis. A 
partir d’aquí, els treballs d’agençament 
continuaran quan es disposi de més fi-
nançament per dur-los a terme.

L’alcalde ha destacat que “la rehabi-
litació i dignificació dels nuclis històrics 
del municipi és una de les prioritats del 
govern municipal” i que aquesta forma 
part dels seus objectius del mandat. 

D’aquesta manera es dona conti-
nuïtat a la tasca iniciada en l’anterior 
legislatura quan es van dur a terme 
obres com la millora de la plaça de la 
Creu de Camps o la rehabilitació de la 
plaça Major de Fonollosa. Així mateix 
ha anunciat que abans que s’acabi el 

OBRES PÚBLIQUES

Fonollosa inicia el pla d’arranjament 
dels carrers del barri històric de Fals

2021 s’actuarà a la plaça Sant Jordi..

Revitalitzar els nuclis històrics
L’Ajuntament es proposa revitalit-
zar i dinamitzar els nuclis històrics 
i frenar la degradació urbanística.  
“L’Ajuntament vol contribuir a millorar 
la imatge d’aquests espais de mane-
ra que els propietaris d’habitatges 
se sentin motivats per arranjar les 
seves propietats, revitalitzar-les i 
que siguin un lloc atractiu per què la 
gent hi vagi a viure”, explica el batlle. 
L’alcalde ha posat aquesta intervenció 
com un exemple de la voluntat de 
l’Ajuntament  de mantenir en bones 
condicions i dignificar espais com els 
nuclis històrics.

El carrer sud del casc antic de Fals. 

Aquest és el nou aspecte de 
l’embornal del carrer Sant Vicenç 
de Fals. L’obra ha consistit en la 
substitució de la reixa, millorar 
l’assentament i ampliació del 
desguàs. L’ha realitzat Icard Obra 
Pública i i ha costat 6.485 euros. 
Forma part del pla de manteni-
ment de la via pública municipal.
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L’Ajuntament de Fonollosa ha formalit-
zat el contracte de lloguer de la casa 
de la Fàbrica de Fonollosa  que ja ocu-
pen Marta Saà i les seves filles, guan-
yadores del procés de licitació. L’edifici 
consta d’una superfície construïda 
de 106’60m2 i una superfície útil de 
92’60m2, dues places de pàrquing, cui-
na-menjador, quatre habitacions, una 
cambra higiènica i també té sistemes 
energètics sostenibles, com plaques 
fotovoltaiques per l’aigua calenta.

Lliurament de les 
claus de la casa de 
la Fàbrica

L’alcalde i les noves inquilines. 

Durant els darrers dies l’ajuntament 
de Fonollosa ha dut a terme la sega 
d’herba dels vorals de diversos ca-
mins dels nuclis del municipi com 
Camps, Canet de Fals, Fals i Fonollosa. 
L’empresa encarregada de dur a terme 
el desbrossament ha  estat Duopich, 
SL. Aquests treballs han suposat una 
inversió de 1.085,37 euros.  Aquesta és 
una feina que l’Ajuntament  realitza de 
forma periòdica per tal de garantir el 
bon manteniment de la xarxa viària.

Treballs de sega als 
vorals de diversos 
camins 

Màquina treballant en un voral. 

Aquestes darreres setmanes s’han re-
alitzat inspeccions i millores als parcs 
infantils de tot el municipi.  A partir 
d’ara, aquestes actuacions es faran tri-
mestralment, amb l’empresa Miralda 
Espais i Serveis. SL. Es faran tres revi-
sions completes anuals, substituïnt els 
materials malmesos i tractant la resta 
d’elements per evitar-ne el deteriora-
ment. També s’ha apostat per intentar 
dotar d’almenys un element nou cada 
any a algun dels parcs del municipi.

Inspeccions i       
millores en parcs   
infantils

Un gronxador en un dels parcs. 

L’Ajuntament de Fonollosa ha procedit 
a netejar i formigonar cunetes en un 
tram d’uns 350 metres lineals al camí 
de Boixeda.  Els treballs han consistit 
en la preparació del voral amb un mot-
lle i formigonat de 350  metres lineals 
de cuneta convertint-la en transitable. 
Alhora la intervenció ha servit perquè 
aquest camí sigui més ample. Són 
unes obres  realitzades per l’empresa 
Excavacions Duocastella, S.L. per un 
import de 10.412,05 euros.

Obres 
d’arranjament al 
Camí de Boixeda 

Treballs al camí de Boixeda. 

Ha finalitzat l’arranjament de 14,80 km 
de camins per facilitar l’actuació dels 
mitjans d’intervenció en incendis fo-
restals dins del programa anual del pla 
de prevenció.  Concretament, s’ha ac-
tuat al camí de Cal Jordà fins a la bassa 
d’Oliveres, el de Cal Japet del Junyent, 
de Puigdellivol fins al Casalot, el de la 
cruïlla de Cal Garcia fins cruïlla amb ca-
mí de Santa Marta, el de cal Manel a cal 
Jaume Ruc i el del camí de Moncunill 
fins carretera BV-3008 de Sant Joan.

Arranjament de 
camins i pistes         
forestals 

Una pista forestal totalment neta. 

El cens del municipi de Fonollosa ha 
crescut  un 4,8% i s’ha situat en els 
1530 habitants segons l’INE de princi-
pis del 2021. L’actualització del padró, 
suposa  que el cens del municipi s’ha 
incrementat de 71 habitant des del 
2020 al 2021, passant dels 1459 als 
1530. Aquest increment de població és 
una bona notícia ja que suposa que el 
municipi manté la seva capacitat per 
acollir nous veïns que alhora perme-
ten mantenir els serveis del poble.

Els cens creix un 
4,8% i arriba als 
1.530 habitants

Veïns de Fonollosa, aquest estiu. 

HABITATGE EDUCACIÓ MÓN RURAL

MÓN RURAL MÓN RURAL GOVERNACIÓ 



Els mestres Agustí Lleyda i Imma Corti-
na, l’activista cultural Maria Navarrete, 
el gimnasta Carles Calavera i l’enginyer 
Ramon Miquel han estat els premiats 
de la segona edició dels Guardons Po-
bles de Fonollosa. 

El passat 20 de juny més d’un cente-
nar de persones van assistir a l’acte de 
lliurament d’aquests reconeixements 
al pati de l’escola. L’acte va ser conduït 
per l’actor fonollosenc Joan Vall, va 
comptar amb l’actuació musical de Trio 
Verdum i es va poder visitar l’exposició 
Cadires acollidores, realitzades per 
l’alumnat del cicle mitjà de l’escola.  

El guardó en la categoria Cultura i 
Associacionisme d’enguany ha estat 
per a Maria Navarrete, educadora so-
cioemocional i activista cultural, veïna 
de Canet de Fals i fortament vinculada 
a les entitats del poble. En l’àmbit de 
l’Esport s’ha reconegut a Carles Cala-
vera, veí de Fals que va guanyar tres 
medalles en l’Special Olympics d’Abu 
Dhabi 2019, en la competició de gim-
nàstica artística internacional. El guar-
dó d’Honor l’han rebut Agustí Lleyda i 
Imma Cortina, mestres de l’escola de 
Fonollosa durant 39 i 33 anys, respec-
tivament, i que han deixat una forta 
empremta al centre. En aquesta edició 
també s’ha reconegut mèrit acadèmic 
a l’enginyer de Fonollosa Ramon Mi-
quel.

L’acte va ser especialment emotiu, 
ja que després de més d’un any de no 
poder celebrar actes presencials a con-
seqüència de la pandèmia, els veïns 

i veïnes van poder-se retrobar en un 
ambient de certa normalitat. Aquests 
guardons pretenen reconèixer a totes 
aquelles persones que han contribuït 
de manera notable i continuada a la 
millora en la promoció, divulgació o 
dinamització dels pobles del municipi. 
Segons l’alcalde Eloi Hernández, “els 
guardons no són un premi, és un ho-
menatge i un reconeixement a les per-
sones, col·lectius i entitats del municipi 
o vinculats a ell que treballeu i feu créi-
xer els pobles i la seva gent”.

GUARDÓ CULTURA I 
ASSOCIACIONISME 2019-2020
Maria Navarrete i Fa
Educadora sòcioemocional i activista 
cultural, és veïna de Canet de Fals i 
fortament vinculada a les entitats del 
poble. Des de fa anys treballa en el 
món de la cultura, el lleure educatiu 
i l’educació emocional. És impulsora 
de diverses iniciatives al municipi en 
aquests àmbits, també en joventut i 
gent gran.

GUARDÓ ESPORT 2019-2020
Carles Calavera i Grau
Veí de Fals, va guanyar tres medalles 
en l’Special Olympics d’Abu Dhabi 
2019, en la competició de gimnàsti-
ca artística internacional. En aquesta 
competició s’atorguen medalles als 
vuit primers classificats, i en Carles va 
quedar 5è en la categoria d’anelles, 6è 
en salt, i 7è en terra.

GUARDÓ D’HONOR 2019-2020 
Ex aequo
Agustí Lleyda i Basiana
Imma Cortina i Grau
Han estat mestres de l’Escola de Fono-
llosa durant 39 i 33 anys, respectiva-
ment, formant part de diversos equips 
directius, lluitant, fent-la créixer i esti-
mant-la, tot deixant una forta petjada 
en la consolidació de l’Escola que avui 
dia coneixem. Gràcies a la seva impli-
cació i la d’altres mestres en van néi-
xer projectes com el tenis-taula, el de 
natura, el de poesia, el de plàstica, o 
el treball dels sentiments. També van 
crear i impulsar un dels trets més sin-
gulars de l’Escola, com és el projecte 
de música, i van ser ideòlegs de la idea 
d’una escola vinculada al territori ba-
sada amb el respecte a les persones, 
l’entorn i les tradicions. Ambdós estan 
jubilats des de la primera meitat de 
l’any 2019.

 
RECONEIXEMENT AL 
MÈRIT ACADÈMIC 2019-2020
Ramon Miquel i Grau
Veí de Fonollosa, el 2019 va acabar el 
grau d’enginyeria química a la UPC de 
Manresa sent el millor expedient de 
la promoció i el segon de l’anualitat 
comptant totes les especialitats 
d’enginyeries, obtenint 25 matrícules 
d’honor durant tota la carrera. El curs 
19-20 va cursar un Màster en enginye-
ria dels recursos naturals, aconseguint 
altre vegada tornar a ser el millor ex-
pedient de la promoció.

Guardons Pobles de Fonollosa 2019/20

CULTURA

Fotografia dels premiats i l’equip de govern en la segona edició dels Guardons Pobles de Fonollosa el passat 20 de juny.


