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Fonollosa invertirà 428.523 
euros per instal·lar llums LED 
a tot el municipi i estalviar un 
64% del consum
pàg 6 

Les obres de restauració de 
les façanes i el campanar de 
l’església de Sant Vicenç de 
Fals ja són una realitat  
pàg 3 

Fonollosa concedeix ajudes per 
rehabilitar edificis residencials
El consistori ha subvencionat 7 actuacions per valor de 33.110,11 euros en la primera 
convocatòria d’ajuts econòmics per fomentar la rehabilitació d’habitatges antics. Pàg 7

L’Ajuntament aprova els 
comptes municipals amb un 
pressupost de més de dos 
milions d’euros per al 2023
pàg 5  
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INFORMACIÓ 
D’uTILITAT CIuTADANA

Aquest és probablement el darrer butlletí informatiu de la legislatura, abans 
que a principis d’abril comenci el període electoral que desembocarà en 
les eleccions municipals del 28 de maig. Aquesta eina sempre ens permet 
comunicar-vos totes les actuacions i la feina que fem des del Govern de 
l’ajuntament, superant la barrera d’aquelles persones que no esteu “con-
nectades” a les xarxes socials i que agraïu que aquesta difusió també es faci 
en “paper”. En les properes setmanes rebreu a les vostres llars, també, una 
memòria de l’acció de govern d’aquests vuit anys en que el nostre grup ha 
tingut la responsabilitat d’encapçalar l’ajuntament. És un exercici de trans-
parència i de retre comptes amb tota la ciutadania dels nostres pobles. Arri-
bem a les acaballes de la legislatura i ben aviat serà el moment de renovar la 
confiança en el nostre equip. Després de vuit anys de feina ens sentim forts 
i amb ganes de continuar treballant per millorar els pobles i la qualitat de 
vida de totes les persones que hi vivim. Per això, ens tornarem a presentar a 
la reelecció i, si continuem comptant amb el suport majoritari, seguirem im-
pulsant el canvi i la transformació que vam començar ara farà dues legisla-
tures. Aquests darrers temps han estat complicats, amb una pandèmia que 
va provocar que diverses de les prioritats o projectes planificats s’haguessin 
de repensar o posposar. Però ara estem en un moment molt il·lusionant, 
amb projectes molt importants en marxa o en fase d’estudi o d’iniciar-se 
molt aviat: com l’Escola o la Fàbrica de Fonollosa; la reordenació urbana de 
l’espai de davant del Casal de Fals; l’arranjament del nucli històric de Camps; 
o l’ampliació i millora d’espais esportius i culturals a Canet. El nostre grup 
de Junts-ERC estem immersos en un procés participatiu de rebre propos-
tes de totes i tots vosaltres, per poder debatre-les i confeccionar una nova 
proposta d’accions. Estem segurs que els propers quatre anys haurem de 
continuar donant resposta a reptes que tenim en l’àmbit de la gent gran (im-
pulsant la creació de nous serveis de cures i atenció a aquest col·lectiu), en 
la millora dels nuclis, les polítiques socials, a persones joves, de suport a les 
entitats, entre molts d’altres àmbits. Esperem i desitgem la implicació de to-
tes aquelles persones qui tinguin ganes de treballar per la col·lectivitat, com 
nosaltres. El nostre grup està totalment obert a sumar i incorporar gent, des 
de la diversitat, el respecte i l’honestedat.

Gràcies per tot el suport!

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
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Fonollosa ha inaugurat, el passat 
gener, les obres de restauració del 
campanar, les façanes i la coberta de 
l’església de Sant Vicenç de Fals. El con-
sistori manté, així, la voluntat de conti-
nuar amb les tasques de recuperació i 
conservació del conjunt arquitectònic 
i entorn de les Torres de Fals, declarat 
Bé Cultural d’Interès Nacional i Local.

El cost del conjunt de l’actuació ha 
estat de prop de 380.000 euros i ha 
comptat amb el finançament de la 
Diputació de Barcelona i del Departa-
ment de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya, a banda dels fons propis 
del mateix Ajuntament de Fonollosa.

Per una  banda, les obres han consis-
tit en el reforç estructural, reparació i 
restauració del campanar de l’església 
de St. Vicenç de Fals per tal de garan-
tir la seva estabilitat així com corregir 
d’altres deficiències importants evi-
dents en l’actualitat. Per l’altra, s’ha 
treballat en la restauració de les faça-
nes, la consolidació dels revestiments 
exteriors, motllures i demés elements 
singulars i en la reparació de les cober-
tes de l’església.

Les obres han estat realitzades per 
l’empresa Construccions Vall SL.

Per l’alcalde de Fonollosa, Eloi Her-
nàndez, la inauguració d’aquestes 
obres suposa “un punt i seguit en la 
línia iniciada de recuperació i conser-
vació del conjunt arquitectònic i patri-
monial més ric del municipi i continuar 
posant en valor aquests espais monu-
mentals que formen part de la nostra 
història”.

Aquestes dues legislatures s’hauran 
invertit en el conjunt monumental 
a l’entorn de 800.000 €, actuant en 
l’estabilització del cor, la nau central, 
capella gòtica i capella fonda, i sumant-
hi les façanes, el campanar i el repàs 
de les cobertes (que van ser totalment 
rehabilitades per la Diputació de Bar-
celona a l’inici dels 2000).

A la jornada d’inauguració, que va 
tenir lloc coincidint amb les festes de 

PATRIMONI

Sant Vicenç de Fals renova 
les façanes i el campanar

Sant Vicenç, festa major d’hivern de 
Fals, hi va assistir la Delegada del Go-
vern de la Generalitat a la Catalunya 
Central, Montserrat Barniol; el Cap del 
Servei de Patrimoni Arquitectònic Lo-
cal de la Diputació de Barcelona, José 
Luís Sanz, l’alcalde de Fonollosa, Eloi 
Hernàndez; les regidores i regidors de 
l’Ajuntament, i un centenar de veïnes 
i veïns.

L’acte va consistir en els diversos 
parlaments institucionals, la visita al 

campanar i el repic simbòlic de la cam-
pana (la qual s’ha instal·lat un sistema 
automàtic de toc d’hores). A continua-
ció, el consistori va oferir a les perso-
nes assistents un aperitiu servit pel 
Rebost de l’Anna.

En el mateix acte, l’alcalde va anun-
ciar que la Diputació ha concedit, de 
nou, una ajuda específica per a pa-
trimoni de 200.000 euros més, que 
s’utilitzaran per rehabilitar l’any 2024 
la capella fonda d’estil neoclàssic.

Jornada d’inauguració de les obres a l’església de Sant Vicenç de Fals.

Visita de les autoritats al campanar restaurat.



4 FEBRER 2023

Plaques solars instal·lades a la llar d’infants municipal.

L’Ajuntament de Fonollosa ha iniciat la 
instal·lació de panells solars fotovol-
taics a edificis de titularitat municipal, 
començant en aquesta primera fase 
per l’abastiment d’electricitat compar-
tida generada per a la Llar d’Infants 
municipal, el consultori mèdic i el local 
social de Canet de Fals.

La instal·lació s’ha realitzat a la teula-
da de l’edifici de la Llar d’Infants, a Ca-
net de Fals i consta de 28 panells solars 
fotovoltaics de 540Wp que generen 
15,12KWp i donaran energia elèctri-
ca als tres equipaments mitjançant 
l’associació dels comptadors a la nova 
instal·lació. Això permetrà rebaixar el 
consum elèctric provinent de la xarxa 
amb una reducció de la despesa esti-
mada en 1.400 euros anuals.

L’empresa encarregada de realitzar 
la instal·lació ha estat Elèctrica Pintó, 
S.L. i ha tingut un cost de 24.814,01 
euros, finançats per un programa de 
la Diputació de Barcelona. També 

SOSTENIBILITAT 

Plaques solars a espais municipals

ha comptat amb la col·laboració de 
l’Agència de l’Energia del Bages del 
Consell Comarcal, que és qui en va re-
dactar el projecte tècnic.

L’actuació d’instal·lació dels pa-

nells solars també té un gran valor 
mediambiental gràcies a la reducció 
d’empremta de CO2 que proporcio-
na l’ús de les energies renovables i 
l’autoconsum.

MANTENIMENT I VIA PÚBLICA

Nous passos de vianants a 
les àrees de contenidors
L’Ajuntament de Fonollosa ha senya-
litzat nous passos de vianants i ha re-
parat diversos sots del municipi amb 
l’objectiu de garantir una millora de 
la seguretat ciutadana pel que fa als 
desplaçaments a peu, especialment, a 
les zones on s’han instal·lat els conte-
nidors d’escombraries.

Durant les jornades d’informació a 
la ciutadania que es van fer durant el 
2022 sobre el nou model de recollida 
de residus, veïnes i veïns de Canet de 
Fals van sol·licitar als representants 
municipals la creació de nous passos 
de vianants a davant dels punts on hi 
ha ubicats els contenidors per poder 
creuar els carrers amb una major se-
guretat.

Per aquest motiu durant el darrer 
trimestre de l’any passat, el consisto-
ri de Fonollosa va marcar nou passos 
de vianants amb la senyalització ver-

tical corresponent, vuit d’ells just a 
davant de les àrees dels contenidors 
d’escombraries i un a l’entrada de la 
piscina municipal.

Aquests passos s’han fet coincidir 
també amb alguns punts on, tot i ha-
ver-hi bandes reductores de velocitat, 
calia una millor pacificació del trànsit.

Per altra banda, durant els darrers 
mesos també s’han dut a terme obres 
de reparació a l’asfaltatge de l’avinguda 
Ametllers i la plaça de l’Església de Fals 
en punts on el ferm estava malmès.

Pas de vianants senyalitzat a Canet.

Arranjament de l’asfalt a Fals. 

El consistori vol garantir una 
millora de la seguretat ciuta-
dana a l’entorn de les zones 
on hi ha els contenidors
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L’Ajuntament de Fonollosa té un pres-
supost de 2.299.233 euros aquest any 
2023. Els comptes municipals estaran 
marcats per un fort increment dels 
costos de subministraments, especial-
ment l’elèctric tal com ha explicat Elisa 
Carvajal, regidora d’Hisenda de Fono-
llosa.

El pressupost del 2023 torna als 
números habituals. El del 2022 va 
ser un dels més alts de la història re-
cent del municipi, concretament de 
4.123.543,69 d’euros amb un capítol 
d’inversions que va créixer un 56% 
a causa dels 2.305.751,85 d’euros 
d’inversions. La partida per dur a ter-
me les obres de l’escola va suposar 
pràcticament la meitat del pressupost 
municipal, en concret un 49,52%.

Hi ha inversions previstes al 2022 
com la de les llums LED que “passa-
ran automàticament al pressupost del 
2023” ha dit Carvajal. El mateix pas-
sarà amb les ajudes per dur a terme 
la primera fase de la millora de l’escola 
amb un cost de 2,3 milions d’euros o 
la materialització del projecte de refor-
ma parcial d’una de les naus de l’antiga 
fàbrica tèxtil amb un pressupost de 
841.785,43 euros. 

HISENDA

Fonollosa aprova un pressupost 
de 2.299.233 euros per al 2023

Tots aquests imports se sumaran a 
la xifra del pressupost, i esdevindran 
un pressupost consolidat de gairebé 6 
milions d’euros. Enguany també s’ha 
previst una partida per fer inversions 
vàries a l’espai públic per un import de 
163.000 euros.

Els comptes d’aquest exercici també 
presenten altres aspectes destacats 
com el fet que el consistori assumeix 
la gestió de les deixalles municipals. 
En aquest cas, malgrat l’increment de 
costos, la taxa de residus s’ha conge-
lat. En altres casos no ha estat pos-
sible com és el de l’IBI o el del rebut 
de l’aigua, ja que la factura que paga 
el consistori s’ha encarit 80.000 euros 
anuals. En aquest sentit, Elisa Carvajal 
ha destacat que “hem fet tots els es-
forços per minimitzar els increments i 
no augmentar la pressió fiscal a la ciu-
tadania.”

S’inverteixen 385.000 euros en 
educació
L’educació continua sent una apos-
ta prioritària de l’equip de govern de 
l’ajuntament, i s’hi dedica el 16,8% del 
pressupost municipal. Dels 386.190 
euros que s’han pressupostat, 139.500 

euros serviran per sufragar despe-
ses de l’escola de Fonollosa, entre les 
quals el manteniment de la conser-
geria, la neteja, els consums i submi-
nistraments; 9.900 euros d’aquests es 
transfereixen a l’Associació de Famílies 
d’Alumnes (AFA) i al centre per tal de 
subvencionar les activitats de la sisena 
hora i els projectes singulars (música, 
teatre, dansa, natura...). A més, el con-
sistori destina 24.200 euros al trans-
port escolar dels nens i les nenes del 
municipi, que permet que les famílies 
gaudeixin de gratuïtat en aquest ser-
vei.

Els 230.000 euros restants són per a 
la Llar d’Infants Rexics, que és de titu-
laritat municipal. 

Aportacions a les entitats 
Finalment, destacar que l’Ajuntament 
de Fonollosa destinarà 36.000 euros 
dins de pressupost 2023 per entitats 
del poble desglossat en inversions 
i aportacions per conveni. Aquests 
diners es distribuiran entre l’ACR de 
Fals, Fonollosa i Camps, l’Associació 
de Veïns de Canet de Fals, el Club Es-
portiu Fonollosa, el Motoclub Fonollo-
sa i el Jove Esplai de Fonollosa.

4 %
Món rural i noves tecnologies

4 % Acció social

17 % EducacióCultura, turisme i patrimoni 3 % 

Joventut i esports 5 % 

Salut pública 1 % 

30 %
Obres públiques i serveis23 %

Administració i governació, 
comunicació i transparència

7 %
Urbanisme

6 % Manteniment i via pública

PRESSuPOST 2023:
2.299.233 €
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L’Ajuntament de Fonollosa ha com-
pletat el tancament de les deu darre-
res àrees de residus dins de les quals 
s’agrupen els contenidors de les dife-
rents fraccions per tal  de fer la reco-
llida de forma separada.  Les darreres 
han estat al Molí de Boixeda i la Creu 
de Fals que han quedat tancades amb 
un mecanisme electrònic. En total, el 
municipi disposa de  25 àrees de reco-
llida selectiva distribuïdes en  els qua-
tre nuclis (Fonollosa, Camps, Canet de 
Fals i Fals).

A part  de les àrees de recollida, Fo-
nollosa també disposa de cinc punts 
on es poden abocar les restes de po-
da. Les àrees tenen dues portes, una 
d’accés per a usuaris i usuàries del 
servei i una altra més gran i corredissa 
pel servei de recollida. Per accedir-hi 
cal utilitzar la mateixa targeta que  els 

SOSTENIBILITAT 

Fonollosa completa el tancament de 
les àrees de residus dels contenidors

usuaris tenen per obrir els conteni-
dors d’orgànica i rebuig.

Al mateix sistema electrònic hi ha 
instruccions tant per accedir, com per 

sortir de l’àrea si la porta es tanca.
L’equip de govern demana que 

aquesta porta d’accés quedi sempre 
tancada. 

L’entrada d’una de les àrees de residus de Fonollosa. 

SOSTENIBILITAT 

L’Ajuntament de Fonollosa invertirà 428.523,59 euros pro-
cedents dels fons europeus Next Generation  que destinarà 
a  canviar les 730 lluminàries del municipi. La substitució 
de les actuals llums per unes de LED permetrà un estalvi 
del 64% del consum, i completa el procés iniciat la passa-
da legislatura en una part del nucli de Fals. Aquesta ajuda 
cobreix el 100% del cost d’una actuació clau per reduir el 
consum energètic a la via pública.

428.523 euros per posar 
llums LED a tot el municipi

El canvi permetrà un estalvi del 64% del consum. 

MÓN RURAL 

Les petites explotacions agrícoles, ramaders i silvícoles ja 
poden tornar a cremar els residus vegetals que es generin 
a l’entorn agrari i silvícola fins al 14 de març. Per fer-ho han 
de comunicar que faran una crema de restes vegetals  al 
Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. 
Des del 2 de gener d’enguany aquestes activitats s’han po-
gut fer amb l’anterior procediment de comunicació de cre-
ma a causa de l’entrada en vigor d’una nova norma estatal.

Comunicació per les    
cremes amb risc 

La data límit per realtizar les cremes és el 14 de març. 
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L’Ajuntament de Fonollosa ha conce-
dit 33.110,11 euros d’ajudes amb fons 
propis per a la rehabilitació de set edi-
ficacions d’ús residencial. A principis 
de l’any 2021, l’Ajuntament de Fono-
llosa va obrir per primera vegada una 
convocatòria d’ajuts econòmics per 
fomentar la rehabilitació d’edificis an-
tics. L’objectiu era doble: incentivar la 
restauració d’habitatges i aconseguir 
posar al mercat edificacions buides, 
sense ús o en mal estat per tal ampliar 
l’escassa oferta immobiliària. L’import 
que es va preveure inicialment desti-
nar a aquestes ajudes va ser de 25.000 
euros.

La convocatòria va tenir ressò. S’hi 
van presentar 16 sol·licituds vàlides, i 
un cop valorades i comptant renúncies 
d’algunes d’elles, es va concedir ajuda 
a 7 habitatges, tot ampliant l’aportació 

URBANISME 

Ajudes per a la rehabilitació de 
set edificacions d’ús residencial 

municipal prevista amb 8.000 euros 
més arribant així fins als 33.110,11 
euros.

Les actuacions subvencionades han 
estat: reformes de façana, rehabili-
tacions integrals, actuacions de re-
novació de tancaments per la millora 
de l’eficiència energètica, renovació 
d’instal·lació elèctrica o adaptació 
d’espais per a nova habitabilitat. Qua-
tre actuacions han estat finançades 
amb una ajuda de 6.000 euros, una 
amb 3.000, i les restants de 1.600 i 
1.500 euros. A més, s’ha concedit una 
quantitat fixa de 430,02 euros a cada 
beneficiari per fer front a les despeses 
d’obtenció del certificat de la Inspecció 
Tècnica de l’Edifici (ITE).

Fonts de l’equip de govern de Fono-
llosa han valorat “com a molt positiva 
aquesta primera experiència”.Un dels habitatges, al nucli de Fals.

La modificació flexibilitza certs usos de sòl rústic que quedaven restringits. 

URBANISME

Modificació 
del POuM per       
facilitar l’accés 
a l’habitatge
El ple de l’Ajuntament de Fonollosa ha 
aprovat una segona modificació del 
Pla d’ordenació urbanística municipal 
(POUM) amb l’objectiu de possibilitar 
més actuacions en sòl no urbanitzable.

Aquesta alteració del POUM té la in-
tenció d’equiparar-lo a la Llei 2/2021, 
del 29 de desembre, de mesures fis-
cals, financeres, administratives i del 
sector públic de la Generalitat de Ca-
talunya per flexibilitzar certs usos del 
sòl no urbanitzable i combatre una de 
les grans problemàtiques del municipi.

L’alcalde de Fonollosa, Eloi Hernàn-
dez, afirma que “d’ençà que tenim vi-
gent el POUM hi ha hagut canvis de 
lleis superiors que han afectat el sòl no 
urbanitzable. Concretament, aquesta 

que ens ocupa ens ha beneficiat, ja 
que ens permet flexibilitzar certs usos 
del sòl rústic que en el nostre pla que-
daven més restringits”. 

La modificació del POUM, aprovada 
per unanimitat en el ple municipal del 
passat 29 de novembre té la inten-
ció de facilitar l’accés a l’habitatge en 
zones rurals i simplificar els procedi-
ments en la gestió d’autorització de 

construccions. Amb això, es pretén fa-
cilitar l’activitat econòmica en el sòl no 
urbanitzable o rústic.

Sense aquesta segona modificació 
aprovada en el ple, el POUM vigent a 
Fonollosa era més restrictiu que la ma-
teixa normativa. Ara, s’equipararà a les 
regles vigents i s’obrirà un ventall de 
possibilitats que faran que Fonollosa 
tingui més opcions per construir.
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Les obres per habilitar noves parcel·les 
per edificar al carrer Santa Elena de 
Fonollosa ja son una realitat. La zona 
ha quedat totalment equipada urba-
nísticament i Fonollosa ja disposa de 8 
noves parcel·les urbanes privades per 
poder-hi construir habitatges. 

L’empresa Construccions Serra 
s’ha encarregat de portar a terme 
unes obres que han tingut un cost de 
71.202,78 euros, dels quals el 74,33% 
ha estat assumit pels propietaris mi-
tjançant contribucions especials, i la 
resta, 18.274,28 euros, s’han pagat 
amb fons municipals.

L’actuació ha consistit en la construc-
ció d’una vorera de 144 metres lineals 
sota de la qual hi discorren els serveis 
de subministrament d’aigua potable i 
conduccions de telecomunicacions i 
fibra òptica, deixant per l’altra banda 

URBANISME 

El carrer Santa Elena ja disposa de 
les noves parcel·les per edificar

del carrer el futur possible soterra-
ment de l’enllumenat públic i la baixa 
tensió (ara trenats per façana).

La construcció de les noves parcel·les 

ha estat realitzada coordinadament 
amb els propietaris, que prèviament 
van sol·licitar llicència de reparcel·lació 
de la zona.

Espai habilitat per a les noves parcel·les al carrer Santa Elena. 

CULTURA 

L’Ajuntament i l’ACR continuaran utilitzant durant el 2023 
el Centre Cultural tot i el burofax del Bisbat de Vic indi-
cant que aquest havia decidit finalitzar l’arrendament de 
l’equipament. El Bisbat al·legava “incompliments dels nivells 
de soroll i horaris”. Consistori i ACR han expressat el seu 
desacord en una trobada amb els responsables del Bisbat 
i han lamentat les maneres dels responsables diocesans 
després de més de 50 anys d’ús del local per part del poble.

El Centre Cultural seguirà 
sent de la gent tot el 2023

Exterior del Centre Cultural de Fonollosa. 

CULTURA 

Les obres de reforma d’una de les naus de l’antiga fàbri-
ca tèxtil Soldevilla de Fonollosa ja han començat i avancen 
a bon ritme. L’actuació consistirà en la creació d’un sala 
d’actes i d’usos múltiples perquè esdevingui el centre cultu-
ral del poble de Fonollosa. L’empresa de construcció man-
resana Serveis Integrals 360+ SL s’encarrega de l’execució 
del projecte, que té un cost de 832.941,83 euros, finançats 
per PUOSC, Diputació i Next Generation EU.  

Les obres de la Fàbrica 
avancen a bon ritme 

Visita d’obres dels responsables municipals a la Fàbrica.
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Obres de millora d’un dels trams del camí vell de Camps. 

L’Ajuntament de Fonollosa ha realitzat 
les obres d’arranjament de dos trams 
del camí vell de Camps. L’actuació va 
finalitzar-se a finals del 2022 i el pro-
jecte ha estat executat per l’empresa
Excavacions Duocastella, SL i ha supo-
sat una inversió de 34.933,31 euros, 
amb IVA inclòs.

Aquestes obres, necessàries per a la 
millora d’aquest vial, han consistit en la 
renovació del paviment i la revisió de 
la seguretat. Primer, s’han retirat de 
les barreres de seguretat de formigó 
prefabricat que fan de protecció per a 
la caiguda de pedres, s’ha fet la neteja 
dels vorals i s’han retirat les pedres de 
grans dimensions que havien caigut i 
s’ha tornat a perfilar el talús.

Posteriorment, s’ha realitzat la reno-
vació del paviment que hi havia, reti-
rant l’antic asfaltat, fent l’excavació de 
la nova caixa de paviment i compacta-
ció del terreny, per poder realitzar la
nova pavimentació amb formigó ar-

OBRES PÚBLIQUES 

S’arranja el camí vell de Camps

mat.
Finalment, s’han tornat a col·locar les 

barreres de seguretat al seu lloc, per 
evitar que si hi ha despreniments afec-
tin al vial i s’han realitzat les juntes de 

dilatació del nou paviment.
El projecte ha estat subvencionat 

per la Diputació de Barcelona dins del 
Programa sectorial per a la millora de 
camins municipals 2022-2023.

CULTURA 

L’Alzina centenària de Canet 
es transforma en escultura
El procés de reconversió de l’antiga 
alzina centenària de Canet de Fals ha 
arribat al seu final. 

Abans d’acabar l’any 2022, ja va 
instal·lar-se, definitivament, l’escultura 
que ha donat nova vida a l’arbre his-
tòric de la plaça de la Vila de Canet que 
va caure arran d’una forta tempesta la 
tardor del 2021.
L’Ajuntament de Fonollosa, després 
de considerar l’alt valor històric i senti-
mental d’aquesta alzina tant pels veïns 
com a nivell patrimonial del municipi, 
va impulsar un procés de participació 
ciutadana per allargar la vida, de ma-
nera simbòlica, a una part del tronc 
d’aquest arbre. L’objectiu d’aquesta 
proposta de participació era que fos-
sin els mateixos veïns i veïnes els qui 
decidissin com havia de ser aquesta 
reconversió i com s’havia de donar 
continuïtat a l’alzina.

Del resultat d’aquesta consulta en va 
sorgir l’actuació executada. Es tracta 
de l’escultura obra de l’artista Txor-
di Ricard. El nou monument es titula 
_ConsciènciA_ i vol transmetre “l’amor 
per la natura, la preservació del medi i 
el paper que els mes menuts tindran 
en la seva perpetuació”, ha assegurat 
la regidora de Cultura, Anna Comellas.

I és que tot i ser un monument que 
permetrà als més grans continuar gau-
dint d’aquest arbre històric reconvertit 
en escultura, els més petits el podran 
utilitzar com a un element més del
parc infantil de la plaça.

L’escultor que firma l’obra és amant 
de la natura i l’escultura i està espe-
cialitzat a treballar la fusta, la pedra i 
el metall. Anteriorment ja ha realitzat 
monuments similars aprofitant mate-
rials naturals, com en aquest cas, el 
tronc d’un arbre caigut.

Nova escultura de l’alzina centenària.

L’obra de Ricard, des d’una altra visió. 
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EDUCACIÓ 

Dolors Guitart, la cuinera de 
l’escola, s’acomiada per jubilació 
Una de les persones de referència de 
l’escola de Fonollosa es va jubilar al fi-
nal del curs passat. Es tracta de Dolors 
Guitart, coneguda com “la Dolors del 
menjador”. Va començar a treballar-
hi com ajudant de cuina l’any 1989. 
El 2000 va esdevenir la cuinera de 
l’escola quan va agafar el relleu de la 
seva antecessora, Montserrat Coberó. 
L’alcalde, Eloi Hernàndez, va comentar El consistori li va entregar un ram. 

que Dolors Guitart “ha viscut de ple el 
creixement del nostre centre educatiu, 
i ara fa cinc anys va poder estrenar la 
nova cuina que hi vam construir”. El 
batlle va destacar la feina feta per Do-
lors Guitart durant trenta-tres anys de 
servei a l’escola, sempre “envoltada 
d’olles i cassoles”. En nom del consisto-
ri, Eloi Hernàndez va agrair la feina que 
va fer i li va desitjar una bona jubilació.

CULTURA

Tercera edició 
dels guardons de 
Fonollosa
El dimecres 15 de febrer es va tancar 
el termini de presentació de candida-
tures pels Guardons Pobles de Fono-
llosa. Aquests premien a persones, 
entitats o col·lectius de Camps, Canet 
de Fals, Fals i Fonollosa.  Properament 
els membres del jurat es reuniran i els 
guardons es lliuraran en un acte públic 
que se celebrarà a principis d’abril. Convocatòria dels premis. 

GENT GRAN

Usuàries del Casal de la Gent Gran 
de Fonollosa han ideat i construït uns 
bancs en una nova zona enjardinada 
en un lateral de l’edifici de l’Ajuntament 
de propietat privada que s’ha cedit per 
dur terme aquesta activitat que ha 
servit per dignificar un espai del nucli 

històric del poble. A través del progra-
ma de dinamització de la gent gran del 
casal la proposta ha comptat amb la 
col·laboració amb la brigada munici-
pal. És previst que, properament, els 
alumnes de l’escola pintin un mural en 
aquesta zona. 

La gent gran del municipi 
idea i construeix bancs

Usuàries dels nous bancs. Cartell informatiu del servei. 

COMUNICACIÓ

L’Ajuntament de Fonollosa ha posat en 
marxa un grup de Whatsapp per infor-
mar a la ciutadania directament.

Es tracta d’un grup que permet a 
l’Ajuntament enviar informació als 
veïns i veïnes. Els usuaris no poden 
respondre, conversar ni tampoc fer-hi 
consultes.

Per qualsevol dubte o consulta so-
bre els temes compartits es poden 
utilitzar els mètodes habituals de con-
tacte amb l’ajuntament sigui el correu 
electrònic: fonollosa@fonollosa.cat o 
per telèfon fix: 93 836 60 05.

Amb aquest nou grup l’aplicació Piu-
lapp, que és un dels mitjans que des 
de l’ajuntament es feia servir com a 
mètode de comunicació amb les veï-
nes i veïns, ha quedat inactiva.

Fonollosa es 
‘connecta’ al  
WhatsApp
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CULTURA 

Diferents personalitats de la política 
catalana no es van voler perdre el Pes-
sebre Vivent del Bages a les Torres de 
Fals i van visitar l’emblemàtica repre-
sentació nadalenca. La consellera de 
presidència, Laura Vilagrà, i la directo-
ra General de Cultura Popular i Asso-
ciacionisme Cultural, Adelaida Moya, 
van visitar el pessebre acompanyades 
de diferents representants municipals 
de Fonollosa. També va visitar el Pes-
sebre Vivent del Bages el director dels 
serveis territorials de Cultura, Fran-
cesc Serra, i l’alcalde de Monistrol de 
Montserrat, Joan Miguel. 

La consellera Vilagrà visita el 
Pessebre Vivent del Bages 

La consellera durant la visita. 

ACCIÓ SOCIAL

El lot de Nadal entregat per anònim. 

Les voluntàries del banc d’aliments 
municipal van fer entrega dels lots de 
Nadal a totes les famílies que en for-
men part. Gràcies a la donació d’una 
persona anònima de Fonollosa, totes 
elles van poder gaudir dels diferents 
aliments que conformaven el lot. 

El banc d’aliments  
entrega lots de Nadal 

GOVERNACIÓ EDUCACIÓ

La restauradora i veïna del municipi, Roser Coll, ha lliurat 
a l’Ajuntament de Fonollosa la històrica urna que es va uti-
litzar en les primeres eleccions locals democràtiques del 
poble. L’urna ha estat completament rehabilitada, ja que 
es trobava en mal estat. Es desconeix la data exacta de 
creació de l’urna, però sí que se sap que aquesta ja era a 
l’ajuntament en les primeres eleccions locals democràti-
ques, que van tenir lloc l’any 1979. Durant tots aquests anys 
l’urna ha estat en desús, ubicada en un magatzem munici-
pal, mig desmuntada i en un avançat procés de degradació. 
Amb aquesta acció de restauració per part de Roser Coll, 
Fonollosa consolida una peça històrica i simbòlica.

L’Ajuntament de Fonollosa ha aprovat el projecte de remo-
delació de l’escola de Fonollosa i ha obert el període de lici-
tació perquè les empreses constructores puguin presentar 
les seves ofertes al concurs públic. El projecte de l’estudi 
d’arquitectura de Marc Rifà permetrà tenir l’any 2024 una 
escola pràcticament nova, ja que es rehabilitaran els edifi-
cis existents. Així mateix, el projecte contempla ampliar el 
pati i reordenar la zona d’equipaments. L’import d’aquesta 
primera fase de les obres a l’escola serà de 2.292.000 
euros. Aquesta actuació genera una gran il·lusió i interès 
en la comunitat educativa del municipi, ja que serà l’obra 
més important dels últims anys al poble i significarà una 
gran millora per alumnes, mestres i famílies. 

Roser Coll restaura 
l’urna de les eleccions 
del 1979 a Fonollosa

Obert el període de 
licitació de les obres 
de l’escola

Roser Coll entrega l’urna a l’alcalde, Eloi Hernàndez. 

Vista aèria de l’escola de Fonollosa. 



EL NADAL A FONOLLOSA

un Nadal per tots els públics  
La 44a edició del Pessebre Vivent del 
Bages a les Torres de Fals va centra-
litzar les activitats nadalenques a Fo-
nollosa, amb centenars de visites. Els 
pobles van viure altres activitats nada-
lenques com el dinar de les persones 
grans del municipi, on hi van assistir 92 
persones, el mercat nadalenc, el parc 
de Nadal, la festa de Nadal, les visites 
dels patges i els reis mags, els partits 
solidaris de futbol sala, el geocaching 
del tió, la torronada o el quinto, van 
ser altres esdeveniments destacats on 
petits i grans van poder gaudir plegats 
dels dies més especials de l’any. 

El naixement al Pessebre Vivent del Bages, a Fals. 

Dinar de Nadal de les persones grans. Festa de Nadal a Canet de Fals. 

Participants en el partit solidari. Infants al Parc de Nadal Municipal.  

1r mercat nadalenc a la plaça 1 d’Octubre de Fonollosa.

Visita del patge reial a Camps. 


