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INFORMACIÓ 
D’UTILITAT CIUTADANA

Hem passat de nou unes festes de Nadal atípiques, i iniciem l’any 2022 amb 
el desig que puguem solucionar aquesta complicada situació pandèmica que 
ens afecta des de ja fa massa mesos, tot esperant que mica en mica puguem 
anar retornant a una certa normalitat als nostres pobles i a les nostres vides. 
Els actes que hem pogut celebrar aquest període nadalenc han estat un petit 
respir a tot plegat, i per això des de l’ajuntament volem donar les sinceres grà-
cies a totes les entitats i grups de persones que els han organitzat i han con-
tribuït a que fossin realitat, i també a les veïnes i veïns que hi heu participat. 
L’arribada del nou any també ha vingut acompanyada d’uns certs aires de 
canvis positius en matèria d’urbanisme a nivell de Catalunya, ja que amb 
l’aprovació dels Pressupostos de la Generalitat s’han aprovat també unes 
modificacions de la Llei d’Urbanisme de Catalunya que van en la línia d’allò 
que fa molt de temps portem defensant des del territori. De fet, des de 
l’ajuntament estem contents d’haver pogut incidir en el debat a través dels 
grups parlamentaris que han permès un acord en aquest sentit: certes 
flexibilitzacions de l’urbanisme en els nuclis urbans i, una de les més im-
portants en sòl no urbanitzable, obrir la porta a que fills i filles de titulars 
d’una granja o finca agrícola puguin construir-se o rehabilitar un habitatge 
en aquesta mateixa finca, sempre i quan compleixin un seguit de requisits 
(com treballar o obtenir rendiments de l’explotació, entre d’altres). Si bé 
és cert que estem a l’expectativa de veure com s’ha d’aplicar aquesta nova 
normativa i quines modificacions s’han de fer al planejament general, es-
tem satisfets perquè la música va en la bona direcció. Nosaltres defensem 
que la millor política que podem fer per conservar el territori, lluitar contra 
l’abandonament, que els camps es conreïn, els boscos estiguin nets, i els 
camins arreglats, és fomentar que la gent pugui viure a les masies i cases 
disseminades, que aquestes es puguin rehabilitar, o que els fills de les cases 
s’hi puguin rehabilitar espais per formar el projecte de vida a territori. I ja era 
hora que aquesta lògica fos escoltada i començada a posar a la pràctica. És 
evident que queda molt camí per córrer, que calen moltes més adaptacions, 
però el Govern del país ha entès que no pot continuar actuant d’esquena a 
unes poblacions que representem un percentatge elevadíssim del territori 
català. Cal que el desenvolupament es produeixi amb ordre i dins uns límits 
i criteris aplicats i acordats per a tothom, però que siguin lògics, respectuo-
sos, sostenibles i que no frenin el desenvolupament dels nostres pobles. 
 

Eloi Hernàndez i Mosella 
Alcalde  

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

Contacte
Telèfon: 93 836 60 05
Email: fonollosa@diba.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
Arquitecte tècnic municipal
(Gerard Pagano)  - 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

L’Ajuntament de Fonollosa ha aprovat 
l’avanç del Pla Especial de Catàleg de 
Masies i la modificació del POUM as-
sociada. D’aquesta manera, s’inicia un 
llarg procés que està previst que finali-
tzi l’any 2024 amb la redacció definitiva 
del Catàleg de Masies de Fonollosa.

Després de la seva aprovació en el 
ple, es va obrir un període d’exposició 
pública de l’avanç del catàleg que va 
finalitzar el 31 de desembre de 2021. 
Aquest document incloïa 185 ele-
ments, masies o ruïnes, cadascun amb 
la seva fitxa individualitzada. Aquest 
era una primera revisió general i els 
veïns implicats van poder comprovar 
la presència de les seves propietats. 

“S’ha fet un esforç molt important 
per intentar ampliar el catàleg vigent 
i incorporar algunes ruïnes de ma-
sies que a l’entendre del govern de 
l’Ajuntament de Fonollosa era impor-
tant que estiguin catalogades, que es 
puguin reconstruir i que per tant que 
la gent hi pugui anar a viure”, explica 
l’alcalde de Fonollosa, Eloi Hernàndez.

L’objectiu principal del Pla Especial 
de Catàleg de Masies és la conservació 
i recuperació del patrimoni de masies, 
cases rurals i altres construccions en 
sòl no urbanitzable de Fonollosa que 
siguin susceptibles de preservació, 
recuperació o rehabilitació per raons 
històriques, arquitectòniques, am-
bientals, paisatgístiques o socials.

El document aprovat es l’avanç del 
Pla Especial, i conté un anàlisi del sòl 
no urbanitzable del municipi de Fo-
nollosa, estableix els criteris per a la 
inclusió al Catàleg d’una masia, casa 
rural o altra construcció i proposa els 
criteris a adoptar en fases posteriors 
de la seva redacció per tal de dur a ter-
me la regulació dels elements inclosos 
al Catàleg.

Un llarg procés que finalitzarà el 2024
A dia d’avui Fonollosa disposa d’un 
Catàleg de masies i cases rurals inclòs 
en el POUM vigent que la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de la Cata-

MÓN RURAL

Fonollosa inicia el procés per a la 
redacció del Catàleg de Masies 

lunya Central va considerar en el seu 
moment que no regulava correcta-
ment les masies i cases rurals. Atesa 
la rellevància d’aquest instrument de 
planejament en un municipi amb un 
nombre molt elevat d’edificacions 
d’aquest tipus, aquesta situació ha 
portat als Serveis Tècnics Municipals a 
haver de dur a terme interpretacions 
complexes cada cop que s’informava
d’un expedient de llicència urbanística 
que afectava a un bé catalogat en sòl 
no urbanitzable.

Per aquest motiu el Govern munici-
pal va decidir sol·licitar a la Gerència 
de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i 
Activitats de l’Àrea d’Infraestructures i 
Espais Naturals de la Diputació de Bar-
celona la redacció del Pla Especial de 
Catàleg de Masies i la modificació del 
POUM. D’aquesta manera es podran 
arreglar les mancances i necessitats 
de l’actual catàleg.

La nova redacció del Pla Especial 
de Catàleg de Masies comportarà 

que s’hagi de modificar el POUM ac-
tual de Fonollosa, eliminant tots els 
articles i annexes que fan referència 
al Catàleg inclòs dins el Planejament 
General actual. L’avanç del Pla Es-
pecial de Catàleg de Masies ha estat 
documentat recentment després del                                        
treball de camp de diferents arquitec-
tes que han realitzat un repàs de totes 
les masies i ruïnes on hi havia hagut 
masies al municipi de Fonollosa.

Aquest és doncs un primer pas d’un 
llarg procés que tindrà quatres fases. 
Després de l’aprovació de la redacció 
de l’avanç del catàleg i la modificació 
del POUM en el ple, l’any 2022 es re-
alitzarà la redacció definitiva per a 
l’aprovació inicial. Seguidament, al 
2023 es farà l’aprovació provisional i 
l’any 2024 és previst que s’aprovi defini-
tivament i es pugui modificar el POUM. 
Durant aquests anys, s’establiran di-
versos períodes d’informació i partici-
pació ciutadana.

Eloi Hernàndez exposa que aquest 
“és un procés complex on han 
d’intervenir molts organismes de 
la Generalitat i per aquest motiu 
s’allargarà fins l’any 2024. La volun-
tat de l’Ajuntament és incorporar el 
màxim de masies al catàleg, ja que vo-
lem facilitar que la gent pugui venir a 
viure als nostres pobles”. 

S’ha realitzat una primera 
exposició pública d’un ca-
tàleg amb la presència de 
185 elements 

La Masia Caselles, una de les 185 catalogades
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Les xifres
INGRESSOS 2022

2.103.500,71 € 51,00 %

113.331,00 € 2,75 %
CAPÍTOL 9: Passius financers
(Previsió de finançament. Contractació 
de crèdits)

0,00 € 0 %
CAPÍTOL 8: Actius financers
(Venda de bons, deutes públics i 
emissions d’obligacions)

15.690,00 € 0,38 %
CAPÍTOL 5: Lloguer de finques 
urbanes. (Lloguer farmaciola, casa de 
Camps, casa de la Fàbrica, etc.)

0,00 € 0 %
CAPÍTOL 6: Alineació 
d’inversions reals
(Venda de propietats de l’Ajuntament)

CAPÍTOL 7: Transferències
de capital. (Subvencions sol·licitades 
o concedides per a inversions)

725.336,70 € 17,60 %
CAPÍTOL 4: Ingressos per 
transferències corrents. 
(Procedents de taxes, preus públics i altres 
ingressos)

50.000,00 € 1,21 %
CAPÍTOL 2: Impostos indirectes
(Impost sobre construccions, instal·lacions 
i obres)

497.372,00 € 12,06 %
CAPÍTOL 3: Ingressos per 
operacions corrents. (Procedents 
de taxes, preus públics i altres ingressos)

618.3131,28 € 15,00 %CAPÍTOL 1: Impostos directes

DESPESES 2022

772.242,49 € 18,73 %

876.528,56 € 21,25 %

1.900,00 € 0,04 %

124.320,79 € 3,01 %

17.500,00 € 0,42 %CAPÍTOL 9: Passius financers
(Amortitzacions anuals de deute)

2.305.751,85 € 56,00 %CAPÍTOL 6: Inversions reals

0,00 € 0 %CAPÍTOL 8: Actius financers
(Compra de bons, deutes públics, etc.)

12.000,00 € 0,29 %CAPÍTOL 5: Fons de contingència

13.300,00 € 0,32 %
CAPÍTOL 7: Subvencions 
nominatives de capital per a 
inversions

CAPÍTOL 4: Transferències 
corrents. (ADF, serveis socials, 
informàtic, transport escolar, AFA, etc.)

CAPÍTOL 2: Béns i serveis

CAPÍTOL 3: Despeses financeres

CAPÍTOL 1: Despeses de personal

DISTRIBUCIÓ ORGÀNICA

64 %
Obres 

públiques
i serveis

1 %
Món rural 

i noves 
tecnologies

4 %
Urbanisme

8 %
Educació

4 %
Manteniment i 
via pública

12 %
Administració 
i governació i 
transparència

1 %
Salut pública

2 %
Cultura, turisme i 

patrimoni
 2 %

Acció social

2 %
Joventut i esports

TRANFERÈNCIES DE CAPITAL

INVERSIONS REALS

Subvencions sol·licitades o concedides per a inversions

Escola de Fonollosa: 2.042.000,00 €
Campanar de l’església de Sant Vicenç: 153.146,38 €

Increment de: 1.997.601,85 €

Increment de: 1.940.357,20 €

Pressupost 2022: 
4.123.543,69 € Wc de la sala polivalent de Canet de Fals: 71.926,50 €

Altres inversions: 38.678,97 €

308.150,00 €
(16,46 %)

2021

2.305.751,85 €
(56 %)

2022

73.143,51 €
(3,59 %)

2021

2.103.500,71 €
(51,01 %)

2022

Obra escola de Fonollosa, 
campanar de l’església de Sant 
Vicenç i wc de la sala polivalent 
de Canet de Fals

El capítol d’inversions de l’Ajuntament 
de Fonollosa creixerà un 56% de cara 
el 2022. Les inversions pressuposta-
des pugen fins a 2.305.751,85 d’euros, 
una xifra molt superior als 308.150 
euros del 2021. En concret, suposa un 
increment de 1.997.601,85 d’euros. 
L’augment de les inversions fa que el 
pressupost municipal d’aquest any si-
gui de 4.123.543,69 d’euros.

La regidora d’Hisenda, Elisa Carva-
jal, ha explicat que “aquest notable 
increment” del capítol d’inversions es 
deu a la  construcció de la nova escola. 
Aquesta inversió té un pressupost de 
2.042.000 euros i representa pràctica-
ment la meitat  del pressupost munici-
pal, en concret un 49,52%.El consistori 
aporta 113.331 euros de fons propis 
per aquesta obra. La resta va a càrrec 
del departament d’Educació de la Ge-

HISENDA

Les inversions del pressupost 
2022 de Fonollosa creixen el 56%

neralitat que paga la construcció del 
nou centre educatiu, ha detallat la 
regidora d’Hisenda.  La resta va a cà-
rrec del departament d’Educació. El 
consistori també paga la redacció del 
projecte i la direcció d’obres de la no-
va escola. El despatx professional triat 
per fer aquesta feina és el de Marc Ri-
fà per un import de 113.445,37 euros 

que assumeix el consistori local. La 
millora i ampliació de la nova escola 
és una de les actuacions públiques de 
més volum econòmic que es duran a 
terme a Fonollosa en els darrers anys.
La segona obra en volum econòmic és 
la millora del campanar de l’església de 
Sant Vicenç, amb un cost de 153.156 
euros. I la construcció d’uns lavabos 
a la sala polivalent de Canet de Fals, 
amb una inversió de 71.926,50 euros. 
Finalment hi ha altres inversions desti-
nades a via pública i equipaments per 
un import global de 38.678,97 euros.

Es mantenen les inversions socials
D’altra banda, l’ajuntament manté 
les dotacions en matèria social, aug-
mentant la partida destinada al Banc 
d’aliments municipal i mantenint la 
d’atencions benèfiques i assistencials 

PRESSUPOST 2022:

4.123.543,63 €

en 20.000 euros. La regidora ha dit que 
d’aquesta manera el consistori redo-
bla la seva aposta per donar suport a 
les persones amb menys recursos. I ha 
recordat que el 2021 la partida ja es va 
augmentar per atendre les necessitats 
que van sorgir fruit de la covid-19.

Un pressupost equilibrat
La regidora Elisa Carvajal, ha destacat 
que el del 2022 “és un pressupost 
equilibrat entre els ingressos i les des-
peses” dels comptes municipals. Del 
total de 4.123.543,29 euros, la par-
tida que s’endú el gruix de les actua-
cions és obres públiques i serveis amb 
un 64%. Destaca el fet que les sub-
vencions aconseguides per finançar 
les inversions creix un 51% passant 
dels 73.143,51 euros del 2021 als 
2.103.500,71 pressupostats el 2022.

El govern municipal també mante 
l’aposta per l’educació (8% del pres-
supost), els serveis a les persones, la 
joventut, les persones grans, el turis-
me, l’esport, la salut pública i la trans-
parència, entre d’altres.

L’Ajuntament de Fonollosa ha 
congelat totes les taxes per a l’any 
2022 a excepció de l’IBI, que ha 
patit un increment, després que el 
2020 restés també congelat, com la 
resta d’ordenances fiscals. El govern 
ha proposat un lleuger augment 
de l’Impost de Béns Immobles en 
la modificació de les ordenances 
fiscals per aquest 2022.  La regidora 
d’Hisenda, Elisa Carvajal, ha destacat 
que la pujada respon al 2,7% respec-
te les ordenances de l’any passat, el 
que suposa un augment del tipus 
aplicable del 0,75 al 0,77 pel que fa a 
l’IBI urbà, i del 0,86 al 0,883 pel que 
fa l’IBI rústic. En el primer cas, per 
un rebut mitjà de 247,33 euros de 
l’IBI urbà, suposarà un increment de 
7 euros anuals respecte la taxa del 

2021; mentre que en l’IBI rústic, per 
un rebut mitjà de 321,96 euros, com-
portarà un increment de 8,33 euros 
en el rebut anual respecte l’any 
passat. El govern de Fonollosa jus-
tifica aquest petit increment per la 
pujada de l’IPC en el darrer any, així 
com també per l’increment que s’ha 
d’aplicar per llei als sous dels treba-
lladors i treballadores municipals. 
En aquest sentit, però, Carvajal ha 
recordat que la resta d’ordenances 
han quedat congelades i sense cap 
increment del cost per a la població. 
A més a més, també s’ha aprovat la 
derogació de l’ordenança fiscal de 
prestació del servei d’aigua, ja que 
des de fa uns mesos, es regula a tra-
vés d’un reglament, des d’on també 
es fa el cobrament de les taxes.

Fonollosa congela les ordenances
fiscals per al 2022 a excepció de l’IBI
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L’Ajuntament de Fonollosa ha adjudi-
cat la redacció del projecte i la direcció 
d’obres de la nova escola. El despatx 
professional triat per fer aquesta fei-
na és el de Marc Rifà per un import de 
113.445,37 euros.

El regidor d’Educació, Nil Buxó, ha 
exposat que la valoració que “en fem 
el govern és molt positiva”. Ha des-
tacat que “vam tenir un concurs de 
projectes amb un nivell de propostes 
molt elevat”. El regidor ha exposat que 
“les obres de remodelació i nova edi-
ficació de l’escola comencen a agafar 
forma, complint tots els terminis mar-
cats fins ara”.

La redacció del projecte executiu 
és el pas previ imprescindible per la 
renovació i ampliació de l’escola. Nil 
Buxó ha explicat que el pressupost 
total de les obres de rehabilitació del 
centre educativa, finalment, se situa 
en els 2.042.000 euros. El mes de des-
embre s’ha formalitzat “l’augment de 
l’import del contracte” ha explicat Nil 
Buxó. L’increment es deu a que es 
farà més obra i s’intervindrà també 
en dos edificis de l’escola en els que 
inicialment no estava previst fer-ho.  
El regidor Nil Buxó ha posat en valor 
que es pugui ampliar  la intervenció i 
se n’ha felicitat “per poder-ho fer així”. 
A banda del cost que assumeix la Ge-

EDUCACIÓ

neralitat, l’Ajuntament de Fonollosa 
pagarà 113.310 euros i també el cost 
de la redacció del projecte i la direcció 
d’una obra que es preveu que estigui 
enllestida el 2024. 

El regidor Nil Buxó ha explicat que 
“darrerament ja hem fet diverses vi-
sites amb l’equip redactor del projec-
te a l’escola i les sensacions són molt 

PATRIMONI

L’Ajuntament de Fonollosa ha publicat la licitació de les 
obres pel reforçament estructural, reparació i restauració 
del campanar de l’església de St. Vicenç de Fals per tal de 
garantir la seva estabilitat així com corregir d’altres defi-
ciències importants evidents en l’actualitat. Les obres han 
sortit a licitació amb un pressupost de 128.905,20 euros i 
un termini de realització de 10 mesos. L’alcalde de Fonollo-
sa, Eloi Hernàndez, ha destacat el “compromís inequívoc” 
de l’equip de govern en “preservar i garantir la conserva-
ció” del conjunt monumental de les Torres de Fals.

Actuació al campanar de 
l’església de les Torres de Fals

El termini de realització de les obres és de 10 mesos

OBRES

L’Ajuntament de Fonollosa ha reconstruit el mur del camí 
de Can Serra, afectat pels aiguats caiguts a finals d’estiu.  
L’aigua va provocar el descalçament d’una part del mur de 
contenció de la rasa, les pedres es van descalçar i perillava 
l’estabilitat del ferm del camí. Per aquest motiu, s’ha re-
construït el mur malmès per l’aigua, d’uns 25 metres de 
llargada, amb la col·locació de rocalla al nivell de l’asfalt i 
aportació de pedres. Les obres d’arranjament del mur han 
anat a càrrec de l’empresa Excavacions Miralles, SL i han 
tingut un cost de 4.604,05 euros. 

Reconstrucció del mur al voral 
del camí de Can Serra

També s’ha format una rasa al costat del mur

Imatges de la plaça Sant Jordi renovada, amb els bancs fusta i les zones enjardinades

URBANISME

Fonollosa treballa per millorar la qualitat de l’aigua i 
en aquesta direcció ha realitzat una actuació en el di-
pòsit del Turell on els darrers anys les anàlisis periò-
diques que han posat de manifest uns alts índexs 
de terbolesa, arsènic i diversos elements químics.   
Aquesta situació impedia utilitzar l’aigua del dipòsit sense 
abans barrejar-la amb la que puja del sistema comarcal de 
l’aigua de la Sèquia de Manresa. S’ han  instal·lat dos filtres 
especials per al tractament de l’aigua abans de l’entrada al 
dipòsit,i altres instal·lacions electro-hidràuliques.

Millora en la qualitat de 
l’aigua del dipòsit del Turell 

Exterior del dipòsit d’aigua del Turell

Fonollosa adjudica la redacció del 
projecte de la nova escola

Vista aèria de l’escola de Fonollosa, que properament serà renovada

OBRES

Obres de millora a la plaça Sant Jordi
Aquest principi d’any han finalitzat les 
obres de millora de la plaça Sant Jor-
di de Fonollosa. L’actuació ha consistit 
en la instal·lació de bancs de fusta, la 
construcció d’un mur i fer-hi dues zo-
nes enjardinades. A més a més, tam-
bé s’ha renovat una part del paviment, 

amb llambordí de pedra del mateix es-
til de la Plaça Major de Fonollosa, i del 
recent rehabilitat carrer del nucli antic 
de Fals, per tal de dotar de coherència 
i unitat a les zones antigues dels nos-
tres pobles. Amb la remodelació, dins 
dels objectius del mandat, s’ha buscat 

dignificar l’espai públic, millorar en se-
guretat, i contribuir a la rehabilitació 
dels nuclis històrics per fer-los més 
atractius, fomentar-ne la conservació 
i fer que la gent hi vagi a viure. Les 
obres han costat 40.424,62 euros i han 
estat fetes per Construccions Serra SL.

bones”. Hi ha afegit que “la manera 
d’enfocar la redacció del projecte per 
part seva és molt propera i amb una 
interacció directa amb l’equip tècnic de 
l’Ajuntament i l’equip de professors de 
l’escola”.

El termini de redacció del projecte 
s’estima en 5 mesos. Posteriorment  es 
licitaran les obres que es preveu que 
comencin l’estiu del 2022.
 El sistema de concurs esmentat ha 
estat a dues voltes. De la primera 
volta en van sortir les 5 millors pro-
postes. Aquestes van passar a una se-
gona volta, d’on en va sortir el despatx 
d’arquitectes guanyador. Cada un dels 
5 seleccionats a la primera volta ha re-
but una compensació econòmica.

L’escola Agrupació Sant 
Jordi de Fonollosa acull 200 
alumnes de 3 a 12 anys del 
poble i municipis veïns
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TURISME I PATRIMONI

El nou espai de les Torres de 
Fals ha acollit la segona Jor-
nada del sector turístic del 
Bages 2021.  Es van lliurar 
els distintius dels programes 
“Punts  d’Informació Turísti-
ca, “Centres col·laboradors 
Geoparc Mundial UNESCO” 
i “Biosphere”. També es va 
fer efectiu el relleu a la pre-
sidència de Bages Turisme, 
que passa de Marc Aloy a 
Eloi Hernàndez.

Acollim la          
Jornada Turística 
del Bages

Trobada a les Torres de Fals

GOVERNACIÓ 

Els Mossos d’Esquadra avi-
sen als veïns que cal anar 
alerta amb l’estafa dels fal-
sos revisors de subminis-
traments. Recorden que 
l’empresa distribuïdora con-
certa la revisió prèviament i 
demanen que no es permeti  
l’entrada a casa de persones 
desconegudes sense cita 
prèvia i que no es faci cap 
pagament ni es facilitin da-
des bancàries i/o personals.

Alerta amb els 
falsos revisors 
del gas i la llum

Cartell de la campanya

CULTURA

Ja ha sortit a la llum el lli-
bre “Fonollosa, la història” 
(Zenobita Edicions). És la 
cinquena i última publica-
ció dels llibres que narren 
la història del municipi a 
través de cada nucli. L’autor 
ha estat el veí de Fals, Ernest 
Molins, amb la col·laboració 
del grup de Memòria His-
tòrica de Fonollosa i Camps, 
en la recerca d’imatges, do-
cuments i narracions.

“Fonollosa, la 
història” tanca 
els llibres locals

Presentació del llibre

VIA PÚBLICA

Durant els darrers mesos 
s’han realitzat a Canet de 
Fals feines de neteja i des-
embossament dels quasi 
vuit-cents embornals que 
existeixen als seus carrers.

A més a més, s’ha millorat 
el drenatge de les aigües de 
pluja al carrer dels Boixos, 
en el punt més baix del ca-
rrer on quedava l’aigua de 
pluja entollada i inundava 
parcel·les habitades.

Neteja dels     
embornals de 
Canet de Fals

Millora al carrer dels Boixos

OBRES

L’Ajuntament ha reparat  les 
baranes del recorregut de 
les Torres de Fals en tot el 
seu trajecte des de l’entrada 
fins a l’església.

En una primera fase s’ha 
actuat en aquells trams mes 
malmesos i que podien su-
posar més perill. També s’ha 
eixamplat un punt concret 
per a millorar l’accés de ve-
hicles. Resta realitzaran més 
millores de seguretat.

Reparació de la 
barana de les 
Torres de Fals

Baranes on s’ha actuat

ESPORTS

Aquest mes de gener ha 
tingut lloc el primer acte de 
celebració del centenari del 
Club Esportiu Futbol Sala de 
Fonollosa (1922-2022) amb 
la disputa del Trofeu dels 
fundadors del club, Marià 
Serarols, Gonzalo Suñer i  
Josep Puigdellívol. Van rea-
litzar-se dos partits, un del 
masculí i un del femení, con-
tra l’equip de futbol sala de 
La Seu d’Urgell. 

Inici dels actes 
del centenari del 
CEFS Fonollosa

El partit de l’equip femení

PATRIMONI

Restauradors i propietaris 
de cases de turisme rural 
de Fonollosa van ser con-
vidats per l’Ajuntament a 
visitar el conjunt de les To-
rres de Fals. La col·laboració 
público-privada és bàsica 
per oferir experiències tu-
rístiques complertes. De la 
visita del gremi en va sortir 
la predisposició de treballar 
plegats per créixer i dinamit-
zar el municipi.

Restauradors 
visiten l’espai 
monumental

Un moment de la visita

COMUNICACIÓ

La xarxa 4G ha arribat als 
pobles de Fonollosa per 
millorar la velocitat de con-
nexió a internet, serveis de 
televisió sota demanda, des-
càrregues de música i altres 
serveis. El 4G permet acon-
seguir velocitats de fins a 
150Mbps, velocitats que en 
molts casos superen les que 
actualment hi ha a les dife-
rents llars del poble amb les 
línies fixes d’ADSL.

La tecnologia 
4G ja ha arribat        
a Fonollosa

Cartell de la campanya

ACCIÓ SOCIAL

Durant el Nadal, les volun-
tàries del Banc d’aliments 
municipal van entregar els 
lots de Nadal als seus mem-
bres gràcies a la donació 
desinteressada d’una per-
sona anònima de Fonollosa.  
L’Ajuntament li vol donar les 
gràcies per la seva aporta-
ció, que any rere any ajuda 
a les famílies a gaudir del 
Nadal, així com també a les 
voluntàries pel seu esforç. 

Lot de Nadal del 
Banc d’Aliments 
de Fonollosa  

Fotografia d’un dels lots

TURISME I PATRIMONI

Després de tres mesos de 
l’obertura del nou espai mu-
seïstic Torres de Fals. Castell 
de Frontera i de la bona aco-
llida de les visites guiades, 
es mantenen durant el 2022 
aquestes activitats. 

Les visites guiades tenen 
lloc el segon diumenge de 
cada mes en dues franges 
horàries: 10 del matí i 11.30 
del matí. Cal fer la reserva a 
www.fonollosaturisme.cat

Continuen les 
visites al conjunt 
monumental 

Nou espai museïstic

OBRES I PATRIMONI 

L’Ajuntament de Fono-
llosa està estudiant totes 
les propostes rebudes en 
el procés participatiu per 
mantenir viu, d’alguna ma-
nera, el tronc de l’alzina cen-
tenària de Plaça de la Vila de 
Canet de Fals que va caure 
l’any passat. Properament 
es donaran a conèixer les di-
verses opcions, tot i que, de 
moment, l’alzina ja ha estat 
replantada i substituïda.

Estudien què fer 
amb el tronc de 
l’antiga alzina

L’alzina després de caure

GOVERNACIÓ 

Fonollosa vol conscienciar a 
tota la població de la impor-
tància de seguir la norma-
tiva de circulació per evitar 
ensurts. La velocitat màxi-
ma de circulació per camins 
i pistes de terra és de 30 
kms/h i per recalcar la nor-
mativa vigent el consistori 
va llançar una campanya 
informativa a les xarxes so-
cials amb el lema “Pels cam-
ins, modera la velocitat”. 

En l’entorn          
rural, modera la         
velocitat

Cartell de la campanya

GOVERNACIÓ

L’alcalde de Fonollosa, Eloi Hernàndez, es va reunir amb els 
responsables de l’Àrea Bàsica Policial del Bages del Mossos 
d’Esquadra. A la trobada es va analitzar l’evolució de les da-
des de fets delictius, que es situa per sota de la mitjana de la 
comarca. També es van comentar aspectes per intensificar 
la col·laboració per prevenir i garantir la seguretat, i algu-
nes accions que el govern municipal està estudiant, com la 
instal·lació de càmeres de vigilància per controlar les entra-
des i sortides del municipi, actualment pendent de consultes 
legals i de valoració econòmica.

Reunió del batlle amb els 
Mossos d’Esquadra

Trobada de seguretat amb els Mossos d’Esquadra

VIA PÚBLICA

Endesa ha enderrocat l’antic transformador de l’entrada de 
Fonollosa, després que aquest deixés de funcionar quan es 
va posar en marxa el nou transformador que va construir-
se a la zona d’equipaments tècnics, just darrere de l’edifici 
consistorial. Fa 5 anys que l’Ajuntament va iniciar les ges-
tions amb l’empresa per retirar-lo amb l’objectiu d’arranjar 
i dignificar l’entrada del poble. Ara, amb la disposició del te-
rreny lliure d’aquest element, el consistori iniciarà el procés 
de projectar la nova entrada amb la corresponent distribució 
els espais existents i fent una nova proposta atractiva i digne. 

Endesa enderroca l’antic                   
transformador de Fonollosa

El transformador en desús
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CULTURA

ACCIÓ SOCIAL

El Pessebre Vivent del Bages salva 
el Nadal malgrat la covid-19

Petits i grans commemoren el 25-N

Les restriccions per la covid-19 han 
obligat a suspendre moltes de les ac-
tivitats previstes per Nadal a Fono-
llosa. La Quina de Nadal, el sopar de 
Cap d’any o el taller de percussió son 
algunes de les activitats que no es van 
poder celebrar. Tot i això, el poble ha 
gaudit de les festes amb actes dedi-
cats especialment als més menuts i 
celebrats a l’aire lliure. El plat fort va 
ser la 43ena edició del Pessebre Vivent 
del Bages, que va rebre 2.846 visitants. 
Enguany, tot i les restriccions, la zona 
boscosa de les Torres de Fals va acollir 
11 representacions del pessebre i en 
10 d’elles es van aconseguir exhaurir 
les entrades. L’èxit del pessebre l’ha 
garantit l’ambient famíliar i la moti-
vació de retrobar-se amb l’espectacle 
després d’un any d’absència. Com a 
novetat, el pessebre vivent ha incor-
porat un nou sistema d’il·luminació 
amb tecnologia LED. Anna Comellas, 
regidora de Cultura, ha volgut agrair la 
gran tasca i “la forta implicació de les 
quatre entitats culturals del municipi”, 
ja que sense elles “seria impossible fer 
aquestes celebracions”. 

Petits i grans es van bolcar en la cele-
bració dels actes del 25-N, Dia Inter-
nacional de l’Eliminació de la Violència 
contra les Dones. Per commemorar 
aquest dia es va realitzar un taller al 
local social de Canet de Fals anome-
nat “Dones Grans, Grans Dones”. En 
aquest taller es va reflexionar sobre 
el paper de les dones al cinema i les 
lluites i aventures de les dones grans, 
que dignifiquen la vellesa i la feminitat. 
A més, també va tenir lloc l’espectacle 
per als menuts “La Petita Puça”, una 
activitat per reflexionar sobre la vio-
lència de gènere. 

El quadre principal, el naixement, amb la família Parcerisas-Gómez

Imatge del taller Dones Grans, Grans Dones a Canet de Fals

La fusteria de Natzaret La verge Maria i la seva cosina

GENT GRAN

EDUCACIÓ

La gent gran són els protagonistes

Fonollosa diu gràcies al 
conserge José Membrive

La gent gran del municipi de Fonollo-
sa ha pogut reprendre les activitats i 
sortides que duien a terme abans de la 
irrupció de la pandèmia de la covid-19.  
A l’octubre es va fer una excursió a 
Castellnou del Bages mentre que al 
desembre es va visitar el recinte em-
murallat de Montfalcó així com la vil.
la romana de Sant Amanç de Viladés a 
Rajadell i altres indrets d’aquest muni-
cipi. 

La primera de les sortides de la gent 
gran es va fer a l’octubre, i va marcar 
l’inici de la recuperació d’una certa 
normalitat. En aquest cas, el destí triat 
va ser la població de Castellnou de Ba-
ges.  Allà van ser rebuts per l’alcalde, 
Domènec Òrrit, que va fer de guia a la 
delegació de Fonollosa durant tota la 
jornada. 

Mentre que el mes de desembre es 
va dur a terme la sortida al singular 
recinte emmurallat de Montfalcó així 
com també a la vil.la romana de Sant 
Amanç de Viladés de Rajadell. Allà, la 
gent gran del municipi fonollosenc van 
poder gaudir d’aquest lloc històric que 
va viure els moments de màxima es-
plendor al segle IV d.C. Els vestigis de 
la vil.la va aflorar arran d’unes excava-
cions fetes l’any 1996.

José Membirve, conserge de l’escola 
de Fonollosa, va finalitzar la seva 
etapa com a treballador municipal 
el passat mes d’octubre i es va jubi-
lar. Per acomiadar-lo degudament, 
l’Ajuntament de Fonollosa va organit-
zar un petit acte de reconeixement de 
la seva trajectòria a la sala de plens t. 
A l’acte hi van assistir representats del 
consistori i també de l’escola de Fono-
llosa. L’Ajuntament va entregar a José 
Membrive un record commemoratiu, 

Dinar de Nadal a domicili
L’augment de contagis de la covid-19 
va obligar a suspendre el dinar de Na-
dal en el seu format habitual. Malgrat 
tot, aquest àpat es va portar a casa de  
la gent gran segons ha detallat Pere 
Llatjós, el regidor de Gent Gran de Fo-
nollosa. Les regidories de Gent Gran 
Salut i Acció social conjuntament amb 

Sortida de la gent gran a Rajadell, el passat mes de desembre

Foto de grup amb Membrive

que era una figura de la seva persona 
amb eines i pintura a les mans, prepa-
rat per treballar. Per substituir en José 
Membirve, l’Ajuntament de Fonollosa 
va obrir un concurs públic per cobrir la 
plaça. La convocatòria per a la provi-
sió definitiva mitjançant un procés se-
lectiu per concurs d’oposició lliure va 
estar obert del 27 d’octubre al 15 de 
novembre i finalment va ser guanyada 
per Àlex Guix, a qui el consistori apro-
fita per donar la benvinguda. 

l’equip que dinamitza les activitats 
d’aquest col·lectiu, van encarregar-se 
de preparar els àpats i els van repartir 
als domicilis de les persones que s’hi 
havien inscrit. Llatjós ha volgut donar 
les gràcies “a totes aquelles persones 
que ho van fer possible” i ha destacat 
“la bona predisposició de totes les per-
sones grans del municipi”.
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