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La nova escola de Fonollosa 
tindrà un 40% més d’espais 
en una nova zona de 2.500 
metres quadrats 
pàg 4 i 5 

S’aprova el projecte per 
habilitar 8 noves parcel·les 
per edificar al carrer Santa 
Elena de Fonollosa 
pàg 6

El reciclatge 
a Fonollosa passa 
del 26 % al 77 %
La implantació del nou model de recollida de residus
ha significat un impacte immediat en el reciclatge i
permetrà aturar l’augment de la taxa de cara al 2023. Pàg 3

L’estiu deixa moments 
pel record amb propostes 
lúdiques, gastronòmiques, 
esportives o culturals 
pàg 8 i 9
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INFORMACIÓ 
D’uTILITAT CIuTADANA

Aquest passat octubre hem pogut celebrar quatre sessions de participació 
ciutadana “El Govern Respon”, una a cada nucli del nostre municipi. Dese-
nes de veïnes i veïns hi vau participar. Des del Govern de l’ajuntament hem 
volgut aprofitar la recta final de la legislatura (que s’acaba el proper maig) 
per explicar les principals actuacions i projectes que hem executat, que 
estan en marxa o que hem planificat per un futur immediat. Aquesta legis-
latura ha estat excepcional, ja que la pandèmia ha provocat que haguéssim 
de ser flexibles i adaptar alguns dels propòsits inicials que ens vam fer fa 
4 anys, per altres actuacions prioritàries o que hem hagut de replanificar 
en el temps. Les sessions que hem fet tenien una segona part tan o més 
important per a nosaltres: deixar un espai per què totes i tots poguéssiu 
traslladar-nos la vostra opinió, allò que us preocupa o que féssiu propostes 
de millora. Cada cop sou més les persones que enteneu aquest espai com 
una oportunitat constructiva (i que no hi veniu a traslladar-nos la queixa 
per la queixa, de manera negativa i constant). Tothom qui ha volgut ha tin-
gut l’oportunitat de venir a fer sentir la seva veu, i les regidores i regidors, i 
jo mateix com a alcalde, ho agraïm moltíssim. L’oportunitat tothom l’ha tin-
gut. I és que per a nosaltres era important recuperar les trobades presen-
cials (que durant la pandèmia no vam poder fer). Aquesta legislatura hem 
celebrat sessions d’El Govern Respon de manera telemàtica, i just abans de 
l’estiu vam poder-nos trobar en les reunions que vam fer a tots els pobles 
pel nou sistema de recollida de residus. Hem fet un esforç important per 
millorar en transparència i obertura de l’ajuntament: a part de les reunions 
públiques, hem intensificat la publicació dels butlletins (aquesta és la 9a 
edició d’aquest mandat); retransmetem els plens en directe pel canal de 
Youtube i queden tots publicats perquè tothom en pugui revisar el contin-
gut que l’interessi; també vam anunciar que posarem en marxa en breu un 
nou grup de difusió de Watsapp a través del qual l’Ajuntament comunicarà 
les informacions i avisos d’interès municipal. 

A part, no puc acabar aquest editorial sense felicitar-vos per l’esforç que 
estem fent en el nou sistema de recollida de residus. Com veureu a la no-
tícia, hem aconseguit passar del 26 al 77% de reciclatge i facilitar, així, que 
la taxa de residus pel proper any 2023  pugui quedar congelada i no s’hagi 
d’imputar l’augment dels cànons i penalitzacions que se’ns imposa per 
aquelles tones que portem a l’abocador sense reciclar-les. El camí és aquest, 
però encara tenim marge per la millora. Continuem en aquesta direcció i 
moltes gràcies! 
 
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 09.00h a 14.00h
Dijous de 16.30h a 19.30h
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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El municipi de Fonollosa, ha asso-
lit un 77% d’índex de reciclatge amb 
l’entrada en vigor del nou sistema de 
recollida de deixalles mitjançant iden-
tificació dels usuaris que es va posar 
en marxa el 28 de juny. David Zamo-
ra, el regidor de Serveis Municipals 
ha explicat que gràcies al nou model 
s’ha passat d’un 26% al 77% de reci-
clatge d’acord amb les dades dels tres 
primers mesos de servei. De manera 
que d’entrada gairebé s’ha aconseguit 
l’objectiu que s’havia fixat el consistori 
d’arribar al 80% de reciclatge.

David Zamora ha declarat que “des-
prés dels primers mesos d’entrada 
en funcionament del nou sistema de 
Recollida Amb Identificació d’Usuaris 
( RECAIU ) al nostre municipi, podem 
valorar que funciona correctament”. 
Amb les dades dels primers tres mesos 
del nou model a la mà “veiem que re-
duïm un 77% del rebuig que anava a 
l’abocador”.

El regidor de Serveis Municipals ha 
dit que “l’augment de la recollida se-
lectiva és una molt bona notícia i va 
en el sentit que es pretenia: capgi-
rar els percentatges dels residus que 
van directament a l’abocador contro-
lat de Manresa, la fracció de rebuig”. 
L’increment del reciclatge per frac-
cions també és molt important. El de 
matèria orgànica ha augmentat un 
367%, els envasos un 157% i un 84 el 
vidre, entre altres.

SERVEIS MUNICIPALS 

Fonollosa arriba al 77% de 
reciclatge amb el nou sistema

El regidor ha dit que “la tendència és 
molt positiva, però encara no és sufi-
cient. Cal continuar millorant en la ma-
nera com es fa el reciclatge i ajudant 
a prendre consciència a aquelles per-
sones que encara no ho fan prou bé”. 
Ha afegit que millorar els índexs de re-
ciclatge “és una feina que ens implica 
a tots”. Així mateix, ha volgut agrair la 

implicació de la ciutadania en assolir 
aquest objectiu.

El nou model de recollida ha permès 
“mantenir la dinàmica d’ús del servei 
de deixalleria mòbil i fixa” alhora que 
“creix a bon ritme l’ús del servei de re-
collida de voluminosos. Per tot plegat, 
Zamora assegura que “podem dir que 
la resposta de la població del nostre 
municipi ha sigut exemplar davant el 
repte de la implantació del nou siste-
ma de recollida”.

Aquesta bona tendència permetrà 
congelar la taxa de cara al 2023 al po-
der disminuir l’impacte de l’augment 
dels cànons i penalitzacions que es 
cobren per cada tona de residus no 
reciclats que es porten a l’abocador 
comarcal.

Per altra banda, explica que “també 
ens estem trobant amb abandona-
ments i impropis a diferents àrees de 
recollida produïts per la falta de civis-
me d’algunes persones”. 

La màquina expenedora de bos-
ses compostables ja està en funcio-
nament. És ubicada a l’avinguda dels 
Ametllers de Fals (abans d’arribar a 
l’Església de St. Vicenç de Fals) i dona 
servei  a Canet, Fals, Camps i Fonollo-
sa, Rajadell i Aguilar de Segarra. Cada 
tres mesos  es poden agafar dos pa-
quets de bosses compostables gra-
tuïtament utilitzant la mateixa targeta 
que permet obrir els contenidors de 
rebuig i orgànica.

 Imatge dels nous contenidors d’accés controlat. 

74 %
Rebuig

4 %
Matèria 
orgànica

8 %
Vidre

8 %
Paper i 
cartró

6 %
Envasos

MODEL VOLUNTARI DE RECICLATGE

NOU MODEL DE RECICLATGE

Abans es
reciclava un

26%

23 %
Rebuig

8 %
Paper i 
cartró

25 %
Matèria

orgànica
8 %
Vidre

6 %
Envasos

Ara es
recicla un

77%
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EDUCACIÓ

La nova escola de Fonollosa tindrà un 
40% més d’espais, ja que la majoria de 
les aules s’ubicaran en edificis de nova 
construcció en una àrea de 2.250 me-
tres quadrats. És previst que les obres 
de renovació d’aquest equipament co-
mencin aquest any i s’acabin el 2024. 
El ple de juliol va donar llum verda al 
projecte executiu signat per l’estudi de 
Marc Rifà Rovira, fent-ne l’aprovació ini-
cial i començant l’exposició pública co-
rresponent.

En una primera fase es construi-
ran tres nous mòduls d’aules en les 
quals s’hi concentraran els cursos de 
primària. S’alçaran en una zona nova 
de 2.250 metres quadrats, annexa a 
l’actual recinte escolar , que consta de 
5.380 metres quadrats. També s’hi cons-
truirà una nova sala gran que s’utilitzarà 
com a gimnàs i sala d’espectacles. Un 
cop s’hagin aixecat aquests edificis 
s’enderrocaran un seguit d’edificis vells 
com l’actual edifici d’administració, les 

La nova escola de Fonollosa 
tindrà un 40% més d’espais

aules d’instruments i la cova dels Dracs. 
Aquests enderrocaments es faran quan 
no hi hagués alumnes, els estius.

El regidor d’Educació de Fonollosa, Nil 
Buxó ha detallat que les obres consis-
tiran en l’enderroc de l’actual gimnàs, 
la zona d’administració i la reubicació 
de l’edifici prefabricat d’aules i la seva 
reconversió en edifici administratiu, 
la nova construcció de tres grans au-
les d’educació infantil, la construcció 
d’un nou gimnàs/sala d’actes que tam-
bé inclou part de serveis com la sala 
d’instal·lacions.

Així, els treballs suposaran l’ampliació 
del recinte, que passarà a tenir una su-
perfície total de 8.846,55 metres qua-
drats. També s’abordarà la modificació 
dels accessos des d’una zona amb molt 
més espai que ha de resoldre l’actual 
problemàtica d’accessibilitat al recinte. 
Actualment, l’accés a l’escola es fa per 
un lateral del recinte. La nova entrada 
es farà per la banda de l’àrea polies-

portiva. Serà adaptada i en una zona 
molt més àmplia ha destacat el regidor. 
“D’aquesta manera se soluciona la pro-
blemàtica de l’aparcament i s’augmenta 
la seguretat dels infants a l’arribada i 
sortida del centre”.

També s’habilitarà espai de pati cen-
tral exterior per fer-hi activitats. Les 
obres permetran millorar de forma 
substancial tots els espais interiors, la 
seva accessibilitat, l’enjardinament i els 
patis. El termini d’execució de les obres 
que preveu el projecte és de vint mesos.

De cara a noves fases s’abordarà la 
rehabilitació d’edificis existents, tota la 
zona d’infantil i un nou edifici adminis-
tratiu.

Un concurs a dues voltes
Aquest projecte és fruit d’un concurs a 
dues voltes. De la primera volta en van 
sortir les 5 millors propostes. Aquestes 
van passar a una segona volta, d’on en 
va sortir el despatx d’arquitectes guan-

Simulació de com quedarà aquest espai del centre un cop fetes les obres.
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És previst que les obres de 
renovació de l’equipament 
comencin aquest any i 
s’acabin el 2024

Estat actual de l’escola.

yador. Cada un dels 5 seleccionats a la 
primera volta va rebre una compensa-
ció econòmica.

Igualment, el projecte és fruit de la par-
ticipació ciutadana a través de reunions 
amb representants de l’AMPA, famílies, 
equip directiu, ajuntaments i veïns prè-
vies a la redacció dels plecs de clàusules 
que van regir el concurs per a la redac-
ció del projecte i la direcció de l’obra. 
Els equips de professionals que es van 
presentar al concurs van haver de tenir 
en compte els requisits fruit d’aquestes 
jornades de participació. El regidor Nil 
Buxó ha exposat que “d’aquesta mane-
ra, el consistori es va assegurar de què 
l’escola no perdés la seva essència així 
com els seus trets diferencials que la fan 
única”.

“Un llarg camí”
El regidor d’Educació ha expressat la 
satisfacció del govern de Fonollosa per 
haver arribat a completar el procés de 
redacció del projecte executiu de la mi-
llora del centre escolar. “Cada vegada 
estem més a prop d’assolir aquesta im-
portant fita pel municipi”. Buxó ha des-
tacat que tot i els entrebancs fruit de 
la crisi i l’encariment de material “hem 
aconseguit tenir el projecte i estem a 

la recta final per iniciar les obres d’una 
escola on estudien 200 alumnes en 
un edifici amb mig segle d’història que 
necessita una posada al dia”. També 
ha destacat la manera com s’ha lligat la 
implicació econòmica del consistori per 
fer possible “una obra prioritària”.

La cronologia
Va ser l’any 2020 que l’Ajuntament de 
Fonollosa va signar la primera adden-
da de col·laboració amb el departa-
ment d’Educació de la Generalitat per 
dur a terme una reforma i ampliació 
de l’escola municipal del poble. Pre-
veia que l’Ajuntament es feia càrrec de 
l’organització del concurs de projectes 
així com de la licitació de la redacció i de 
la mateixa obra.

Per triar els redactors del projecte i la 
direcció d’obra de la remodelació i am-
pliació de l’escola es va convocar un con-
curs. Després de la primera volta es van 

seleccionar cinc propostes tècniques i 
a la segona volta va quedar en primera 
posició el projecte de l’arquitecte Marc 
Rifà Rovira.

El març de 2022 es lliura el projec-
te bàsic a l’Ajuntament de Fonollosa. 
En aquell moment el cost total era de 
2.546.000 euros quan la previsió era de 
2.042.000 euros. El sobre cost era fruit 
de l’encariment dels materials.

Posteriorment, representants de 
l’Ajuntament es reuneixen amb els del 
departament d’Educació. Realitzen la 
petició formal d’una nova addenda que 
permeti un increment de la partida. 
Després de fer reunions amb els res-
ponsables del departament i de l’equip 
redactor, s’acorda deixar per més enda-
vant les fases dos i tres. 

Finalment, el pressupost d’execució 
de les actuacions passa de 2.042.000,00 
euros a 2.292.000,00 euros dels quals 
2.050.000 els assumirà Educació mentre 
que el consistori n’hi aportarà 250.000 
euros.

L’escola Agrupació Sant Jordi de Fono-
llosa és coneguda també com a Escola 
dels Dracs. Compta amb més de 200 
alumnes de 3 a 12 anys. Acull la pobla-
ció escolar de tots els pobles del seu vol-
tant, que no disposen d’aquest servei.



6 NOVEMBRE 2022

OBRES PÚBLIQUES 

El ple extraordinari de l’Ajuntament 
de Fonollosa celebrat a finals del mes 
d’octubre va aprovar l’adjudicació del 
projecte de reforma d’una de les naus 
de l’antiga fàbrica tèxtil Soldevilla a 
l’empresa Serveis Integrals 360+ SL. 
L’empresa de construcció manresana 
ha guanyat l’adjudicació del projecte 
per un total de 832.941,83 euros amb 
IVA. Durant el mes de novembre està 
previst que s’iniciïn les obres de reha-
bilitació de la fàbrica, que consistiran 
en la creació d’un sala d’actes i d’usos 
múltiples perquè esdevingui el centre 
cultural del poble de Fonollosa. 

Comencen les 
obres a l’antiga 
fàbrica Soldevila

MANTENIMENT

L’Ajuntament de Fonollosa ha reparat 
el tram de clavegueram que travessa 
el torrent del Grau al seu pas per Fals. 

Les obres es van portar a terme de-
gut al mal estat de conservació que 
presentava el col·lector. El clavegue-
ram antic provocava males olors i 
contaminació de l’aigua del torrent. 
Per aquest motiu es va creure oportú 
portar a terme unes obres de repara-
ció que van tenir lloc durant el mes de 
maig. 

L’actuació al torrent del Grau ha con-
sistit en la demolició del clavegueram 
antic i la col·locació d’un tub nou de 

Reparació del clavegueram 
del torrent del Grau, a Fals

polietilè amb l’encofrat de calaix co-
rresponent per acabar amb les males 
olors i la contaminació del torrent. A 
més, durant l’actuació també s’han 
instal·lat dues arquetes extremes per 
assegurar el nou col·lector. 

Aquestes obres han estat executa-
des per l’empresa Excavacions Miralles 
i han tingut un cost de 4.053,50 euros. 

L’actuació de reparació s’havia de 
realitzar el mes d’octubre de l’any 2021 
però es van posposar fins al mes de 
maig de 2022, moment en el que es va 
rebre el vist i plau de l’Agència Catala-
na de l’Aigua.

L’Ajuntament de Fonollosa habilitarà 8 
noves parcel·les per edificar al carrer 
Sant Elena. El consistori ha redactat i 
aprovat el projecte de consolidació de 
serveis d’una part d’aquesta via, con-
cretament, el primer tram de la banda 
oest, on actualment només hi ha cons-
truïda una edificació. 

L’actuació consistirà en la construc-
ció d’una vorera de 144 metres lineals 
sota de la qual discorreran els serveis 
de subministrament d’aigua potable i 
conduccions de telecomunicacions i 
fibra òptica, deixant per l’altra banda 
del carrer el futur possible soterra-
ment de l’enllumenat públic i la baixa 
tensió (ara trenats per façana). 

Eloi Hernàndez, alcalde de Fonollo-
sa, valora “molt positivament” aquesta 
actuació ja que amb ella “es fomenta 
un creixement controlat i sostingut 
dels habitatges, però del tot necessa-
ri per trencar la tendència negativa de 
les darreres dècades”. “El projecte s’ha 
fet amb una bona coordinació amb els 
particulars i suposarà una fantàstica 
ocasió per donar oportunitat de cons-

URBANISME

El carrer Santa Elena tindrà vuit 
noves parcel·les per a habitatges

truir habitatge a les persones joves del 
poble que s’hi volen quedar a viure, o 
aquells que hi volen venir de nou”, ex-
posa el batlle. 

L’actuació ha estat realitzada co-
ordinadament amb els propietaris, 
que prèviament van sol·licitar llicèn-
cia de reparcel·lació de la zona. Con-
cretament, es configuren 8 parcel·les 
per poder edificar, que es sumaran a 

l’habitatge ja existent.
L’actuació comportarà un cost pre-

vist de 71.202,78 euros, dels quals el 
74,33% seran assumits pels propieta-
ris mitjançant contribucions especials, 
la resta, 18.274,28 euros, es sufraguen 
amb fons municipals.
Actualment l’obra està en procés de 
licitació per tal que les empreses inte-
ressades presentin la seva proposta.

L’alcalde de Fonollosa, Eloi Hernàndez, amb els propietaris de la zona. 
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Imatge del nou edifici annexat a la façana sud del Local Social. 

L’Ajuntament de Fonollosa ha finalitzat 
l’ampliació del Local Social de Canet 
de Fals. La segona fase del projecte de 
millora de l’equipament ha consistit 
en la construcció d’un edifici annexat 
a la façana sud. Concretament, el nou 
espai construït són uns lavabos, una 
petita sala destinada a magatzem o 
sala de reunions i un porxo d’accés a 
l’edifici. 

Amb aquesta nova fase del projec-
te del Local Social de Canet de Fals 
l’Ajuntament de Fonollosa finalitza 
l’ampliació d’un equipament que es va 
estrenar el desembre del 2019 i que 
acull activitats, actes i propostes cultu-
rals i recreatives de tota mena. 

La nova construcció d’ampliació ha 
fet que el Local Social de Canet de Fals 
tingui ara 89,6 m2 útils més. A part 
dels lavabos, el porxo i la nova sala, 
també s’ha fet un passadís que perme-
trà a la població entrar a la nova zona 
tant des del porxo com des de l’interior 

SERVEIS MUNICIPALS 

Ampliat el Local Social de Canet

del local. 
El cost total de l’execució dels tre-

balls d’ampliació del local ha estat de 
88.321,10 euros. Aquests diners han 
estat subvencionats íntegrament per 

la Diputació de Barcelona a través del 
Pla General d’Inversions (PGI ), la línia 
d’Equipaments Culturals i les línies de 
subvencions Resiliència 2.0 també de 
la Diputació de Barcelona.

URBANISME 

L’Ajuntament de Fonollosa ha realitzat una reunió informa-
tiva per explicar el projecte de substitució de canonades a 
la zona del Xamal. La trobada va reunir els propietaris de les 
zones afectades per les obres, que consistiran en substituir 
totalment els trams de canonades antigues que represen-
ten un volum important de les averies que es produeixen 
a la xarxa d’abastament municipal al tram que porta l’aigua 
des del dipòsit del Turell de Fonollosa al dipòsit de Fals. 

Reunió informativa per 
les canonades del Xamal

Els veïns escoltant atentament a la trobada. 

URBANISME 

La construcció d’un mur d’escullera ha permès estabilitzar 
el camí de la Creu de Fals. Les obres d’arranjament de la via 
han permès millorar la situació del camí, facilitant el drenat-
ge i aportant estabilitat al terreny. Els treballs per a la cons-
trucció del mur al Raval de la Creu de Fals han consistit en 
l’excavació i sanejament del terreny i la construcció d’una 
escullera de 18 metres de llarg i 3 d’alt. El pressupost de
l ’obra ha estat de 7.222 euros més IVA.

Obres per estabilitzar el 
camí de la Creu de Fals 

Una màquina treballant en la construcció del mur. 
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JOVENTUT, CULTURA I ESPORTS 

L’estiu és sinònim de vida a Fonollosa. 
Tot i la forta calor, veïns del poble de 
totes les edats han pogut gaudir de di-
ferents propostes esportives, lúdiques, 
culturals i gastronòmiques que han es-
tat molt concorregudes i han deixat una 
gran satisfacció general. Una de les no-
vetats més destacades i amb més públic 
ha estat la Roulotte de la Pista. Aquesta 
food truck instal·lada al costat de la pis-
ta poliesportiva de Fonollosa ha resultat 
tot un èxit i la zona amb taules i cadires 

un estiu calorós i ple de vida 
a l’aire lliure per gaudir del menjar i la 
música d’ambient ha estat plena durant 
les nits d’estiu. Per passar la calor dels 
mesos d’estiu, les piscines han estat una 
opció prioritària. Enguany, per primera 
vegada, l’Ajuntament ha assumit exclu-
sivament la gestió directa del servei de 
bar de la piscina municipal de Canet de 
Fals i els resultats han estat molt posi-
tius. L’esdeveniment i activitat cultural 
estrella de l’estiu però ha estat la 15a 
edició de les Vesprades sota l’Alzina 

de Fonollosa, organitzades per l’ACR 
del poble. Sey Sisters es va encarre-
gar d’obrir la programació, però el risc 
d’incendi va obligar a cancel·lar les ac-
tuacions d’Obeses i The Penguins, que 
es van posposar per al setembre. Els 
Casals d’Estiu han estat el lloc d’esbarjo 
dels més menuts. Concretament, s’ha 
fet l’Espardenya Rock a Canet de Fals i el 
campus multiesports a Aguilar de Sega-
rra, amb activitats com BTT, futbol, bàs-
quet, vòlei, tenis taula o escalada.

La Roulotte de la Pista plena de gent gaudint de l’espai en una de les nits d’estiu. 

Actuació de The Penguins a les Vesprades sota l’alzina.Festa de final de temporada a la piscina de Canet de Fals. 
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SALUT 

Canet de Fals, Fals i Fonollosa van 
acollir la campanya de vacunació 
d’animals de companyia amb l’objectiu 
de facilitar que tots els animals del 
municipi, en especial gats i gossos, es-
tiguin protegits de malalties i tots ells 
estiguin degudament identificats. En 
total, es va actuar en 58 animals de 
companyia, es van administrar 67 va-
cunes, es van fer 24 desparasitacions 
i es van col·locar 3 xips identificadors.  
Concretament, es va portar a terme 
la revisió, vacunació, desparasitació i 
col·locació de xips en tots aquells ani-
mals que prèviament els seus propie-
taris ho havien demanat d’acord amb 
la campanya que es va comunicar a to-
ta la població. Per tal d’acostar aquest 
servei i evitar el màxim els desplaça-
ments dels beneficiaris es van realitzar 
tres punts de vacunació.  

58 gats i gossos 
en la campanya 
de vacunació

EDUCACIÓ

L’Ajuntament de Fonollosa va convo-
car la concessió d’Ajuts Escolars als 
infants i adolescents de Fonollosa per 
al curs escolar 2022-2023. L’objectiu 
d’aquesta convocatòria era ajudar 
econòmicament a totes les famílies del 
poble que complien els requisits per 
pagar la matrícula, el material escolar 
(llibre i quotes de material) i les dife-
rents activitats escolars. Els sol·licitants 
de l’ajut escolar havien d’estar empa-
dronats a Fonollosa i complir una sèrie 
de requisits com cursar estudis a cen-
tres de referència com la Llar d’Infants 
Rexics, el CEIP Sant Jordi, IES Quercus o 
SINS Cardener. Específicament també, 
hi havia un ajut individual de 80 euros 
per infants i adolescents de segon ci-
cle d’educació infantil primària i secun-
dària i un ajut individual per un import 
de 60 euros per infants de primer cicle 
d’educació infantil.

Ajudes per a tots 
els infants abans 
del curs escolar

Les Vesprades sota l’alzina de Fonollosa, sempre un èxit de públic assegurat. 

Imatge dels nens i nenes i monitors del casal de Canet de Fals un dia a la piscina.

Nens i nenes i monitors del Campus Multiesports d’Aguilar de Segarra. 

Ruta en bicicleta del Campus Multiesports d’Aguilar de Segarra. 
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SALUT 

Es constitueix la Taula de Salut Comu-
nitària de l’Equip d’Atenció Primària 
Sant Joan de Vilatorrada, del qual en 
forma part el municipi de Fonollosa. Es 
tracta d’ un grup de treball estable que 
es reunirà trimestralment per desen-
volupar projectes en comú als quatre 
municipis i està format per una quin-
zena de persones, entre les quals hi ha 
representants de ciutadania, entitats, 
professionals sanitaris, ajuntaments, 
professionals de treball social i de les 
farmàcies de la zona.

Es constitueix 
la taula de salut   
comunitària 

JOVENTUT 

TURISME

L’Ajuntament de Fonollosa ha senyalit-
zat, aquest estiu la ruta del Pla de Fals 
i Moncunill. Es tracta d’una nova fase 
dels itineraris turístics rurals ja iniciats, 
en aquest cas  s’ha avançat en l’eix que 
traça el camí dels Plans. Aquest itine-
rari uneix Collbaix, venint de Sant Joan 
de Vilatorrada amb diversos camins 
que provenen del Pla de Bages, així 
com amb camins que porten cap el 
nucli de Fals, cap a les Torres de Fals i 
també que enllacen amb els accessos 
principals del Pla de Querol, Fonollosa 
i Castelltallat.

Aquesta nova intervenció i senya-
lització impulsada pel consistori ha 
permès connectar el Camí de les Tres 
Esglésies, les torres de Fals i el Molí de 
Boixeda, coincidint amb el GR3 i tenint 
en compte antigues rutes del Pla dels 
Manresans.

La nova ruta passa per llocs emble-

Senyalització de la ruta 
de Fals i Moncunill

màtics i destacats del municipi, com 
són les esmentades Torres de Fals, el 
Molí de Boixeda, la Font dels Pins, la 
Font de les Oliveres, Collbaix, el Cam-
pd el Maqui i la Balma Gran.

Senyalització de la nova ruta.

RENOVACIÓ DEL TOBOgAN DE CANET I DEL gRONxADOR DE FALS
L’Ajuntament de Fonollosa continua treballant per al manteniment dels es-
pais públics i dels seus elements. Durant els darrers mesos s’ha substituït 
l’antic tobogan del parc de la plaça de la vila de Canet, ja que l’anterior estava 
malmès i era perillós pels infants. Per altra banda, també s’ha substituït el 
gronxador gegant del parc de Fals degut al seu mal estat.

Membres de la taula.

CULTURA 

Els veïns i veïnes durant el viatge.  

Del 24 al 26 de juny una trentena de 
veïns i veïnes de Fals van fer una vi-
sita a Fals de França, en el marc de 
l’agermanament dels dos pobles. 
Aquestes trobades bianuals fa 18 anys 
que es realitzen, però degut a la pan-
dèmia feia 4 anys que no es produïen.

Visita al poble       
agermanat de Fals, 
a França 
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L’Ajuntament de Fonollosa ha realit-
zat el manteniment anual de la franja 
perimetral forestal de protecció. En-
guany, aquestes tasques s’han hagut 
d’efectuar més tard que de costum 
per l’entrada en vigor del Pla Alfa 3 per 
l’elevat risc d’incendis a la Catalunya 
Central durant els mesos d’estiu que 
va impedir duu a terme qualsevol ti-
pus de feina de caràcter forestal. 

El regidor David Zamora ha explicat 
que tot i que enguany no s’ha produït 
cap incident ni incendi com els que 
s’han viscut a poblacions veïnes a par-
tir del foc del Pont de Vilomara, són 
importants les tasques de prevenció, 
tant les que efectua l’administració lo-
cal com les que ha de realitzar la ciuta-
dania. Zamora recorda que els veïns i 
veïnes tenen el deure de mantenir les 
seves propietats, ja siguin parcel·les 

SERVEIS MUNICIPALS 

Fonollosa es prepara per millorar 
la prevenció d’incendis forestals

edificades o no, en bon estat de salu-
britat, higiene i ornat públic així com 
estar al dia de la Llei de Prevenció 
d’Incendis, que indica com s’han de 
mantenir per evitar la propagació del 
foc en cas d’incendis. 

Cal recordar que el consistori de 
Fonollosa, a través d’una empresa 
externa especialitzada, va realitzar 
una inspecció per determinar quines 
parcel·les del nucli de Canet de Fals 
complien o no la normativa munici-
pal i la llei de prevenció d’incendis. 
L’Ajuntament ja va notificar a les pro-
pietats afectades que no complien els 
mínims i els ha donat el termini esta-
blert per realitzar les feines requerides 
donant, fins i tot, un temps extraordi-
nari per executar-les. 

Tot i que hi ha hagut una bona res-
posta per part de la majoria de les 

propietats que han realitzat les tas-
ques demanades, s’està elaborant un 
nou informe sobre les quals han fet 
cas omís o no han fet la gestió neces-
sària. En aquests casos es procedirà a 
obrir una acta administrativa i si cal, 
s’arribarà a la via judicial per tal de fer 
complir els requeriments. 

Després del greu incendi d’aquest 
estiu del Pont de Vilomara el consistori 
està estudiant com afrontar situacions 
similars que pugui patir el municipi. 
“A nivell forestal ja estem iniciant con-
verses per plantejar possibles dubtes, 
idees i solucions amb les diferents ad-
ministracions i no descartem iniciar 
converses amb les propietats forestals 
per tal de buscar una solució a una 
problemàtica que com és preveu, ha 
arribat per quedar-s’hi”, assegura Za-
mora. 

 Parlament d’Eloi Hernàndez, alcalde de Fonollosa.

Interpretació dels Segadors. Sardanes amb la Cobla Berga Jove.

CULTURA 

Fonollosa celebra l’11 de setembre
Cal Xamal va tornar a convertir-se en 
l’escenari de la celebració de la Diada 
Nacional de Catalunya al municipi de 
Fonollosa. El passat 11 de setembre, 
com és habitual, aquest entorn natural 
va omplir-se de nou amb els actes que 
s’havien organitzat per commemorar 
la Diada dels nuclis de Fals, Canet de 
Fals, Camps i Fonollosa: primer amb 
la xocolatada popular i després amb 
l’audició i la ballada de sardanes a cà-
rrec de la Cobla Berga Jove. Van ser 
molts els veïns i veïnes que, com  mar-
ca la tradició, van arribar-se caminant 
fins a Cal Xamal, i d’altres que van fer-
ho amb vehicle. 

Després de l’esmorzar i la ballada, 
va tenir lloc l’acte institucional pròpia-
ment dit, amb el parlament oficial de 
l’alcalde de Fonollosa Eloi Hernàndez 
i la tradicional hissada de la senyera 
mentre sonava el Cant dels Segadors 
amb la presència de la corporació  mu-
nicipal a l’escenari. 



L’Ajuntament de Fonollosa treballa, 
des de fa temps, en la sensibilització 
de la igualtat de gènere i l’erradicació 
de qualsevol tipus de violència envers 
les dones. El consistori promou i incen-
tiva l’organització d’accions i activitats 
per la lluita, des del món local, contra 
la violència de gènere i no només en 
els dies assenyalats al calendari anual, 
sinó de manera continuada, com una 
de les prioritats per l’equip de govern, ja 
que “per desgràcia, és molt necessari”, 
ha assegurat la regidora d’Acció Social, 
Elisa Carvajal.

Una de les prioritats del consis-
tori és promoure la sensibilització 

ACCIÓ SOCIAL 

”No” a la violència de gènere
d’aquesta problemàtica social d’una 
manera transversal, és a dir, de petits 
a grans i a tots els àmbits d’actuació, i 
per això enguany s’han celebrat tot un 
seguit d’activitats emmarcades sota el 
lema “Fonollosa diu no a la violència 
de gènere”. Les activitats s’han fet en 
col·laboració amb totes les entitats.

A Fonollosa es va celebrar un con-
tacontes per Sant Jordi i el fantàstic 
concert “Celeste canta Chavela” amb 
la cantant Celeste Alías. A Camps es va 
poder gaudir de dos espectacles i con-
tacontes en el marc de la Festa Major. 
A Canet també hi va haver una sessió 
de contacontes, un concert vermut i 

unes sessions de ioga. Finalment, a 
Fals, el grup de Teatre de l’ACR ha es-
trenat l’obra “Les nenes no haurien de 
jugar a futbol”, la producció de la qual 
ha estat finançada per l’ajuntament, i 
que realitzarà actuacions a tots els nu-
clis del municipi.

Elisa Carvajal assegura que el balanç 
ha estat molt positiu, ja que cada en-
titat ha tingut l’oportunitat d’aportar 
el seu granet de sorra amb els actes 
que ha considerat que encaixarien 
millor dins del seu àmbit d’actuació 
per a aquesta sensibilització, que 
han estat íntegrament finançats per 
l’ajuntament i el pacte d’estat.

Celeste Alías durant l’espectacle “Canta Chavela” del mes de juny.

gENT gRAN

El Casal Cultural de Fonollosa ha estat l’escenari de la ce-
lebració del Dia de la Gent Gran i  l’inici del nou curs 2022-
2023 consistent en un esmorzar (foto de la dreta). A finals 
del mes de juny ja s’havia fet un dinar de cloenda del curs 
al Casal de Fals  i amb l’actuació de la coral El Cor de Canet 
(foto esquerra). Els dos actes van acollir unes 50 persones. 

La gent gran es forma i gaudeix


