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Comencen les obres per 
ampliar i millorar el Local 
Social de Canet de Fals  
pàg 2 

Aprovat el projecte per 
transformar la fàbrica tèxtil 
en una sala polivalent
pàgs 4 i 5  

De l’escola a l’escenari, 
un musical pedagògic 
Tres reeixides funcions el 21 i 22 de maig han servit perquè alumnes del cicle superior 
de l’escola de Fonollosa demostressin la feina feta a les aules en els àmbits de la 
música, la dansa i el teatre. Pàg 14

El nou model de contenidors 
tancats arriba per fer enfilar el 
reciclatge per sobre del 70%
pàgs 12 i 13  
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INFORMACIÓ 
D’UTILITAT CIUTADANA

L’any passat entre els nostres quatre pobles vam generar un total de 717 
tones de residus. D’aquestes, només 195 es van separar i reciclar de ma-
nera adequada (paper, envàs, vidre i orgànica), mentre que el restant, 522 
tones, van anar a parar a l’abocador comarcal situat a Manresa, on van ser 
enterrades entre capes de terra i tones i tones d’altres residus. Quedem-nos 
bé amb la xifra: 522 tones de residus que vam abocar a un forat, només del 
nostre municipi i només en un any. És una barbaritat! 

Actualment Fonollosa només recicla el 27% dels seus residus, fet que 
ens situa en les posicions de la cua de les poblacions de la comarca, per 
sota de la mitjana catalana, i molt per sota dels objectius marcats per la 
Unió europea. Aquesta xifra tan baixa significa que cada any paguem una 
“multa” més elevada per cada tona de residus que portem a l’abocador 
sense separar-ho correctament. Mentre que l’any 2020 l’ajuntament va 
haver de pagar 24.607 euros en concepte d’aquesta penalització, els aug-
ments anuals d’aquest gravamen faran que el 2024 aquesta xifra ascen-
deixi a 37.407 euros, un 52% més. A ningú se li escapa, doncs, que si no 
millorem els índex de reciclatge i disminuïm la quantitat de residus que 
portem directament a l’abocador, la taxa d’escombraries que paguem 
totes les veïns i veïns haurà d’experimentar augments molt considera-
bles. Més enllà d’un assumpte econòmic, és un repte cívic i mediambien-
tal que actuem amb responsabilitat separant correctament els residus. 
 
Per això des de l’ajuntament hem impulsat un canvi de model de recollida 
amb contenidors tancats que s’implementarà el proper 28 de juny. A di-
ferència del porta a porta (que tots coneixem) que és un model molt rígid, 
l’opció adoptada permet una flexibilitat i adaptabilitat majors, ja que els con-
tenidors de paper, vidre i envàs continuaran oberts sempre, el de l’orgànica 
tindrà un sistema d’obertura amb targeta (i també s’obrirà sempre), però 
el de rebuig estarà tancat i només es podrà utilitzar els diumenges. Eviden-
tment això requerirà un canvi d’hàbits que permetrà millorar els nivells de 
reciclatge, que ens hem marcat en més del 70% com a objectiu. 

Està a les nostres mans. Des de l’ajuntament posarem tots els mitjans per 
aconseguir-ho, i us demanem la complicitat i ajuda per convertir-nos en 
un territori exemplar, també en aquest àmbit. Moltes gràcies a l’avançada!

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

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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HIsENDA

Triplet en la diagnosi econòmica
L’Ajuntament de Fonollosa ha tornat 
a aconseguir el triplet en la diagnosi 
econòmica financera de la Diputació 
de Barcelona. El consistori ha obtingut 
la màxima distinció en els tres blocs 
que analitza l’ens supramunicipal: el 
resultat de l’equilibri econòmic, el ro-
manent de tresoreria i l’endeutament 
municipal. 

El departament d’intervenció dels 
ajuntaments han d’emetre informes 

OBREs PÚBLIQUEs

S’amplia el Local Social de Canet de Fals
Ja s’han iniciat les obres d’ampliació 
del Local Social Municipal de Canet de 
Fals, després que aquesta primavera 
s’hagin aprovat el projecte i s’hagin lici-
tat les obres. L’actuació consisteix en la 
construcció de la fase 2 d’aquest equi-
pament que fa referència a la realitza-
ció dels espais previstos adjacents a la 
Sala que es destinaran a magatzem i 
lavabos, i també a un porxo que ser-
virà d’accés a l’edifici. Els nous espais 
estaran annexats a la façana sud de 
la Sala que ja es va estrenar fa més de 
dos anys.

A banda d’aquesta segona fase que 
s’inicia ara, ja s’han realitzat les obres 
complementàries de connexió i porta-
da d’aigua corrent i adequació del sis-
tema de sanejament ja existent, per tal 
de tenir-ho preparat per a la construc-
ció d’aquest annex. 

L’equipament actual i que ara 
s’amplia es va obrir al públic el des-
embre del 2019. Es tracta d’una sala 
polivalent que es va fer realitat amb el 
tancament i l’habilitació del cobert que 
ja hi havia al costat de la plaça de la 
Vila com a sala diàfana per poder aco-
llir activitats i propostes culturals i re-
creatives de tota mena que fins llavors 
s’havien de realitzar a l’aire lliure.

Les obres aniran a càrrec de Cons-
truccions Ramon Serra Fígols SL i te-
nen un cost de 61.196,65 euros i estan 
finançades amb ajudes de la Diputació.

Imatge exterior del Local social de Canet de Fals que ara s’ampliarà.

Plànol del projecte que inclou la segona fase d’obres de l’equipament.

que acreditin el compliment de la nor-
mativa d’estabilitat pressupostària i 
financera, juntament amb l’aprovació 
del pressupost i la liquidació anual. 
Alhora, l’àrea d’Hisenda, Recursos In-
terns i Noves Tecnologies de la Dipu-
tació de Barcelona, elabora cada any, 
una extensa diagnosi i posterior anàli-
si de la situació econòmica i financera 
dels ens locals basant-se en els exer-
cicis ja liquidats. Aquest informe té en 

compte la liquidació pressupostària, 
l’anàlisi de la variació del romanent 
de tresoreria i el romanent de despe-
ses generals. Fonollosa ha obtingut la 
màxima distinció després de compu-
tar les mitjanes de diferents indicadors 
com són l’equilibri econòmic, la relació 
entre taxes, preus i altres ingressos i 
la despesa dels serveis o en el cas del 
romanent, els fons líquids i el pendent 
de pagament, entre altres.
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Nou pas perquè un dels projectes es-
tratègics d’aquest mandat es mate-
rialitzi. L’Ajuntament de Fonollosa ha 
aprovat el projecte de reforma parcial 
d’una de les naus de l’antiga fàbrica 
tèxtil Soldevilla perquè esdevingui un 
sala d’actes i d’usos múltiples. Aques-
ta intervenció permetrà traslladar-hi 
el centre cultural del poble i disposar 
d’un espai amb capacitat per acollir 
els actes culturals i també perquè 
l’utilitzin l’escola i les famílies del mu-
nicipi per a dur-hi a terme diferents 
activitats. Portarà per nom Espai La 
Fàbrica, en una clara referència al que 
havia estat en el passat i a les noves 
funcions a què es destinarà un cop es-
tigui arranjat. 

La primera fase del projecte servirà 
per condicionar un espai de 330 me-
tres quadrats de l’antiga fàbrica com a 
sala d’actes. També hi haurà una pla-

URBANIsME I OBREs PÚBLIQUEs

tea amb cadires que es podran treure 
i posar quan calgui perquè l’estança 
sigui el màxim de versàtil possible 
amb l’objectiu que s’hi puguin cele-
brar tota mena d’actes. L’escenari 
ocuparà 136 metres quadrats i la sala 
de màquines, on hi haurà la climatit-
zació, 32. Igualment, s’habilitaran 36 
metres quadrats pels lavabos per a 
homes, dones així com per a persones 
amb mobilitat reduïda.

L’alcalde Eloi Hernàndez ha asse-
gurat que “és un projecte important 

per Fonollosa”. Ha explicat que ac-
tualment el centre cultural ocupa un 
edifici que és propietat del bisbat de 
Vic i pel qual el consistori i l’ACR del 
poble ha de pagar un lloguer consi-
derable des de fa uns anys. El trasllat 
a l’antiga fàbrica, un edifici que és de 
propietat municipal “ens permetrà op-
timitzar recursos perquè deixarem de 
pagar aquest lloguer i donarem ús a 
un immoble municipal que fins ara no 
en tenia”.

El batlle ha recordat que “el centre 
cultural ens queda petit” i que amb el 
trasllat “guanyarem espai i tindrem un 
lloc que serà nou i que complirà amb 
tots els requisits”. Així mateix, l’alcalde 
Hernàndez ha destacat que “donem 
una nova vida a un recinte fabril que 
havia generat molta riquesa als nos-
tres pobles” des de la seva posada en 
marxa l’any 1964.”Abans amb el tèxtil i 

Es condicionarà un espai 
de 330 metres quadrats de 
l’antiga fàbrica com a nova 
sala d’actes 

Estat actual de l’interior d’una de les naus.

Llum verda a la reforma de la fàbrica tèxtil 
perquè esdevingui una sala polivalent
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conèixer el contingut i fer les aporta-
cions que van considerar oportunes. 
Els responsables municipals preveuen 
que l’adjudicació de l’obra es faci dins 
d’aquest 2022 i a partir d’aquí ja pu-
guin començar els treballs de reforma 
i condicionament de l’espai.

Tot i que actualment el consistori 
preveu dur a terme la primera fase, ja 
està projectada la segona que es farà 
més endavant. Aquesta preveu con-
dicionar uns vestidors, un bar i res-
taurant amb una cuina equipada, un 
magatzem, sales, una terrassa porxa-
da i la urbanització exterior de l’espai. 
Aquesta altra intervenció té un cost 
previst de 513.000 euros tal com ha 
explicat el batlle, Eloi Hernàndez. 

L’antiga fàbrica tèxtil Soldevilla, 
l’única que hi havia hagut mai al mu-
nicipi, va ser donada al consistori el 
2013 per Josep Soldevilla. El 2017, 
l’Ajuntament va impulsar un procés 
per decidir quins usos havia de tenir 
i es va decidir que el conjunt de 4.600 
m². es destinaria a usos culturals o re-
lacionats amb l’economia social.

ara amb la cultura i el lleure, teixim el 
futur de la nostra comunitat”.

El projecte té un cost d’execució 
de 841.785,43 euros (IVA inclòs). Es 
finançarà amb 370.000 euros provi-
nents d’ajudes del Pla Únic d’Obres 
i Serveis (Puosc) de la Generalitat, 
246.718 de la Diputació i 225.067 
euros de fons propis de l’Ajuntament 
del romanent de tresoreria de la li-
quidació de l’exercici de l’any 2021. 
Tanmateix, l’alcalde Eloi Hernàndez 
ha afirmat que “estem a l’espera de 
les ajudes que se’ns puguin concedir 
“dels fons Next Generation que el con-
sistori ja ha sol·licitat i que “confiem 
que se’ns atorgui”.

El projecte executiu es va aprovar 
inicialment en un ple municipal per 
unanimitat. Es preveu que s’aprovi de-
finitivament el juny i que a partir d’aquí 
es tregui a licitació. Posteriorment, es 
faria l’adjudicació de les obres. Aquest 
mateix projecte va ser presentat en un 
acte públic de participació ciutadana 
ja fa un temps, on les diverses veïnes 
i veïns que hi van assistir, van poder 

Imatges simulades de com serà el nou espai polivalent anomenat Espai La Fàbrica.

L’empresa Josep Soldevilla va 
crear la fàbrica tèxtil que duia 
el seu nom, el 1964 i va tancar 
portes el 2005 perquè els intents 
per reflotar-la no van reeixir. En 
els seus moments de màxima 
esplendor va arribar a tenir una 
plantilla de 85 treballadors, la 
majoria de Fonollosa. El 1981 va 
ser homologada com a subminis-
tradora de roba militar als exèr-
cits de l’OTAN. La finca ocupa 
7.048 metres quadrats.

Un motor econòmic de        
Fonollosa del 1964 al 2005
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URBANIsME I OBREs PÚBLIQUEs

Crida als propietaris de parcel·les
L’Ajuntament de Fonollosa demana als 
propietaris de 230 parcel·les de Canet 
de Fals que compleixin amb la norma-
tiva de prevenció d’incendis.

Ja fa uns mesos, el consistori va 
encarregar a una enginyeria fores-
tal una inspecció tècnica de les 670 
parcel·les de Canet de Fals, edificades 
o no, amb l’objectiu de tenir una diag-
nosi del grau de compliment de la llei 
de seguretat i prevenció. En aquests 
treballs  d’inspecció, se’n van identifi-
car 230 que no complien en menor o 
major mesura les normatives i les lleis 
vigents sobre Prevenció d’Incendis en 
Nuclis de Població i Salubritat, Higiene 
i Ornat Públic Municipals.

Durant la passada primavera, aques-
tes 230 propietats han estat notifica-
des i requerides a efectuar els treballs 
de neteja i tala en un temps estipulat. 
Un cop hagi finalitzat aquest termi-
ni establert, el consistori tornarà a 
procedir a la seva revisió i, si s’escau, 
s’obriran expedients sancionadors per 
assegurar que es porten a terme les 
actuacions necessàries per garantir-ne 
el compliment.

L’alcalde de Fonollosa, Eloi Hernàn-

dez, ha recordat que les parcel·les bru-
tes de vegetació comporten un elevat 
risc d’incendi, i també problemes de 
salubritat i de perjudici a la via públi-
ca, ja sigui per què la vegetació envaeix 
el pas de vianants a les voreres, o per 
què les fulles embruten els espais i la 
via pública.

Una de les parcel·les inspeccionades que no compleix amb la llei.

És per això que el consistori fa una 
crida a la col·laboració, reiterant en 
l’obligatorietat de totes i tots de man-
tenir les propietats privades en bon 
estat, i contribuir d’aquesta manera, a 
fer de Canet de Fals un nucli més net, 
saludable i respectuós amb l’entorn i 
sobretot amb el veïnat.

sERvEIs MUNICIPALs

Actuació a la riera de la Font de la Tosca
L’Ajuntament de Fonollosa ha realit-
zat una actuació de manteniment i 
conservació a la llera de la riera de la 
Font de la Tosca. Amb aquests treballs 
s’ha aconseguit retirar els obstacles 
que evitaven un bon comportament 
hidràulic i s’ha assegurat la lliure circu-
lació de les aigües per evitar possibles 
problemes en la crescuda dels rius. 

Aquesta actuació en un tram de 
26.000 m2 de riera ha permès recupe-
rar la visibilitat i salubritat del torrent i 
ha tingut un cost de 37.641,56 euros. 
D’aquests, 31.108,73 euros han es-
tat aportats per l’Agència Catalana de 
l’Aigua i 6.532,83 euros s’han assumit 
amb fons propis de l’Ajuntament de 

Fonollosa.
La riera de la Font de la Tosca prové 

de la recollida de les aigües del nucli de 
Canet de Fals i de gran part dels camps 
de conreus de Can Serra i de Muncu-
nill. Concretament, la riera comença a 
la part més alta del carrer Notari Rico 
i desemboca a la riera de Fonollosa. 
Aquest tram recorre un quilòmetre i 
creua la carretera BV-3008.

El regidor de Serveis Municipals, 
David Zamora, ha explicat que “des 
de l’Ajuntament valorem molt posi-
tivament aquesta obra de manteni-
ment d’aquest tram de llera, la qual 
considerem de gran importància per 
l’abundant rebuda d’aigües fluvials 

que pateix durant les tempestes, evi-
tant possibles afectacions al veïnat de 
la zona”. 

Concretament, amb l’actuació de 
manteniment s’ha retirat la vegeta-
ció morta acumulada per l’aigua i els 
arbres caiguts que obstaculitzaven 
la capacitat de desguàs del torrent. A 
més, s’ha fet un trossejat manual dels 
arbres caiguts i acopi de les restes ve-
getals sempre que l’abast de les acu-
mulacions ho hagin fet possible, en 
el cas contrari s’ha dut a terme  amb 
mitjans mecànics. S’ha fet també una 
desbrossada selectiva manual i s’han 
eliminat  les espècies invasores en els 
nuclis de canya. 
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COMUNICACIÓ I TRANsPARÈNCIA

“Fem-ho fàcil” és un servei que ajuda la ciutadania a fer 
tràmits electrònics amb el seu ajuntament o administració. 
Està disponible de dilluns a divendres de les 9 a les 15 h. Es 
pot trucar al 935 95 04 64 o omplir un formulari o trame-
tent la consulta a tramits@diba.cat per resoldre els dubtes 
sobre tramitació electrònica a través del teu ajuntament.

Fonollosa ajuda a tramitar  
consultes en línia

Es tracta d’un suport personalitzat a la ciutadania.

EDUCACIÓ I JOvENTUT

Quines opcions acadèmiques tenen els alumnes un cop 
han finalitzat els seus estudis secundaris obligatoris i el Ba-
txillerat? Aquest tema es va debatre el passat 1 d’abril en 
una xerrada que va tenir lloc al Casal de Fals de mà de la 
professora d’ESO, GM i GS, Neus Parcerisas. A l’acte es va 
donar informació de les opcions d’estudis.

Xerrada d’orientació              
acadèmica per a les famílies

Imatge de la xerrada.

URBANIsME I OBREs PÚBLIQUEs

A la venda dos terrenys    
edificables a Canet de Fals
L’Ajuntament de Fonollosa ha posat a 
la venda dues parcel·les edificables a 
Canet de Fals. Estan ubicades al carrer 
Rossinyol i Minguet als números 6 i 8 
amb una superfície de 549,97 i 740,08 
metres quadrats respectivament.

Aquestes finques estan actualment 
sense ús i amb aquesta alienació es 
pretén donar resposta a la necessitat 
d’augmentar l’oferta de sòl destinada 
a l’habitatge que permeti l’arrelament 
de noves unitats familiars al municipi, 

Aquesta és una de les parcel·les que es posen a la venda.

així com reforçar els ingressos muni-
cipals pel finançament de diverses ac-
tuacions pendents per la millora dels 
equipaments municipals.

La primera licitació va quedar deser-
ta. El consistori ha aprovat fer un se-
gon procés amb un 15% de descompte 
dels preus que eren de 23.650 euros 
per la primera parcel·la i de 31.820 
euros la segona. Les persones interes-
sades han de constituir una garantia 
provisional.

EsPORTs I sERvEIs MUNICIPALs

La piscina municipal de Fonollosa.

L’Ajuntament de Fonollosa ofereix una 
plaça de coordinació d’un equip de tre-
ball així com dues places més de per-
sones, una per atendre les taquilles 
del recinte i personal per dur el bar. En 
el primer cas s’ofereix una jornada de 
treball sencera i en el segon lloc una 
jornada parcial de 20 hores a la setma-
na. Les persones interessades poden 
presentar-se a la selecció de perso-
nal enviant el CV a manresa@gctplus.
com o portant-lo a les oficines de l’ETT 
ubicades a la carretera de Vic, 169 de 
Manresa.

Obert el procés per 
contractar personal 
per la piscina
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EsPORTs URBANIsME I OBREs PÚBLIQUEs

Fonollosa renova el 
suport als clubs
L’Ajuntament de Fonollosa renova el 
compromís amb les entitats esportives 
del municipi. L’alcalde de Fonollosa, 
Eloi Hernàndez i el regidor d’Esports, 
David Zamora s’han reunit en les da-
rreres setmanes amb Francesc Badia, 
president del Club Esportiu Fonollosa i 
Sergi Bacardit, President del Motoclub 
Fonollosa, per revisar i renovar els 
convenis de col·laboració establerts 
entre el consistori i les entitats amb 

Obres a l’església de sant vicenç.

El regidor d’Esports i l’alcalde de Fonollosa amb Francesc Badia, del CEF.

sergi Bacardit, del Motoclub Fonollosa, amb Eloi Hernàndez i David Zamora. 

l’objectiu de consolidar el compromís 
i suport humà i econòmic per garantir 
el funcionament de les activitats dels 
clubs.

L’Ajuntament també col·labora amb 
el Club Bike Catalunya, que treballa 
per fer arribar a tots els nois i noies la 
pràctica de la BTT. 

El consistori vol agrair la tasca de to-
tes les persones que mantenen activa 
aquestes entitats al municipi.

EsPORTs
Primera Duatló 
Escolar a les 
Torres de Fals  
Fonollosa ha 
acollit la prova del 
Consell Esportiu 
del Bages, amb la 
col·laboració de 
l’ajuntament i Sin-
gletrack Escola.

EsPORTs
Torneig de ten-
nis taula solidari 
L’Ajuntament, els 
amics de l’escola 
de Fonollosa i Per 
la meva escola 
han organitzat el 
primer torneig 
de tennis taula al 
municipi.

L’Ajuntament de Fonollosa continua 
amb les tasques de recuperació i con-
servació del conjunt arquitectònic i 
entorn de les Torres de Fals, declarat 
Bé Cultural d’Interès Local (BCIL). Ara, 
amb l’inici de les obres de restauració 
de la imatge exterior de l’església de 
Sant Vicenç de Fals.

L’actuació, per un valor de 200.000 
euros, finançats per una ajuda directa 
de la Diputació de Barcelona, suposa la 
restauració de les façanes ( de la con-
solidació dels revestiments exteriors, 
motllures i demés elements singulars) 
i la reparació de les cobertes.

Està previst que les obres estiguin fi-
nalitzades abans d’acabar l’any.

Sant Vicenç inicia 
la restauració de 
les façanes 
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Autoritats i convidats durant els parlaments a la nova EDAR.

Fotografia de grup dels dos clubs.                                               

El passat mes de maig, el CEFS Fonollo-
sa i el F.C. Barcelona B van disputar un 
partit de futbol sala al municipi amb 
motiu del centenari del club local. Una 
jornada que va suposar una oportu-
nitat única per gaudir de la presència 

EsPORTs

d’un gran club a Fonollosa, que aca-
bava d’arribar del campionat mundial 
sub-21 del Brasil.

El resultat del partit va ser de 0-6, i 
es va viure una gran tarda de futbol, 
esport i diversió.

L’acte va comptar amb la presència 
de l’alcalde de Fonollosa, Eloi Hernàn-
dez i del regidor d’Esports, David Za-
mora que van obrir la jornada amb un 
parlament, i van lliurar una placa com-
memorativa als dos clubs.

URBANIsME I OBREs PÚBLIQUEs

Futbol sala de luxe pel centenari del Fonollosa

Nova depuradora per al nucli de Fals
Aquest mes de maig s’ha inaugurat 
oficialment la nova depuradora de Ra-
jadell, que fa poc temps que ja estava 
en funcionament. Aquest equipament 
sanejarà les aigües residuals del nucli 
de Fals, pel que fa al municipi de Fono-
llosa, així com també dels nuclis de les 
Casetes, antic, de l’Estació i els Molins 
del municipi de Rajadell. 

La planta, que ha suposat una inver-
sió de 3 milions d’euros, és de tipus 
biològic i té una capacitat per tractar 
360 m3/dia, equivalent a una població 
de 2.050 habitants.  Els treballs també 
han comportat la construcció de 4,3 
quilòmetres de col·lectors i quatre es-
tacions de bombament.

L’alcalde de Fonollosa, Eloi Hernàn-
dez, va participar a l’acte d’inauguració  
juntament amb l’alcalde de Rajadell, 
Joan Carles Lluch i el  director de 
l’Agència Catalana de l’Aigua, Samuel 
Reyes. La planta es divideix en tres 
parts: la línia d’aigua la línia de fangs i 
altres instal·lacions com l’edifici de ser-
veis i un altre edificació on està habili-
tada la sala de deshidratació de fangs, 
sala de bufants, magatzem-taller i sala 
de quadres elèctrics.

L’alcalde de Fonollosa, Eloi Hernàndez, a la inauguració de la nova depuradora.

Lliurament de la placa commemorativa.
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L’arxiu de Fonollosa. 

sALUT PÚBLICA

Fonollosa regula la tinença d’animals
Fonollosa ha aprovat la primera or-
denança reguladora per a la tinença 
d’animals al municipi. L’objectiu de la re-
gulació que va aprovar el ple municipal 
ha estat assegurar i garantir una saluda-
ble relació dels animals de companyia 
amb les persones en l’aspecte higiènic 
sanitari i també una eficaç protecció dels 
animals. 

L’ordenança regula la tinença i criança 
dels animals en aspectes diversos, com 
per exemple el nombre d’animals que 
es poden tenir, la seva atenció sanitària 
i identificació, les condicions de mante-
niment o la criança d’animals domèstics 
en els domicilis, entre altres. També es 
disposen normes per la presència dels Un gos del municipi de Fonollosa. 

animals a la via pública. En especial es 
fa referència als mètodes de subjecció, 
les deposicions o l’accés dels animals a 
llocs de pública concurrència. Pel que 
fa als gossos potencialment perillosos, 
l’ordenança regula i determina la seva 
perillositat i la seva correcte identifica-
ció. 

Altres punts que estableix la orde-
nança son els animals exòtics, els esta-
bliments de venda, els cens municipals i 
un punt d’allò més important, la recollida 
d’animals de companyia abandonats. La 
tinença responsable dels animals com-
portarà obligacions pel seu propietari i 
la ordenança marca sancions i mesures 
cautelars per aquells que no les acatin. 

CULTURA

L’arxiu municipal de Fonollosa ha estat 
actualitzat mitjançant una intervenció 
arxivística dins el programa de suport 
al patrimoni documental municipal 
que desenvolupa la Diputació de Bar-
celona a través de l’Oficina de Patrimo-
ni Cultural. 

L’objectiu principal d’aquesta labor 
d’actualització a l’arxiu ha estat faci-
litar el control, la consulta i la difusió 
del fons documental del mateix, tan a 
nivell intern com per a la consulta de la 
ciutadania.

L’actualització de l’arxiu de Fonollosa 
la va realitzar un arxiver extern amb 
la supervisió d’un arxiver itinerant de 
l’Oficina de Patrimoni Cultural. Els tre-

S’actualitza l’arxiu de Fonollosa
balls a l’arxiu municipal van tenir lloc 
entre els mesos de novembre de 2021 
i febrer de 2022. L’actualització ha con-
sistit principalment en el tractament 
de la documentació municipal genera-
da entre els anys 2002 i 2021.

A dia d’avui, l’arxiu municipal de 
Fonollosa disposa d’un gran volum 
de material històric disponible per a 
la seva consulta, amb 168,54 metres 
lineals de documentació: 1.420 uni-
tats d’instal·lació i 2.650 registres a 
l’inventari.

L’arxiu de Fonollosa es troba actual-
ment en procés d’adhesió al programa 
de Manteniment de la Xarxa d’Arxius 
Municipals.

HIsENDA

Fonollosa ha aprovat la modificació de 
l’impost de plusvàlues, ja que el Tribu-
nal Constitucional va declarar nul·la la 
fórmula de càlcul de l’impost i el go-
vern espanyol va presentar una nova 
norma el novembre que ara els ajun-

taments han hagut d’instaurar. Això 
ha provocat que els consistoris tinguin 
una reducció important d’ingressos, 
sent d’uns 15.000 euros en el cas del 
nostre municipi. L’ajuntament ha de-
cidit aprovar un 30% sobre aquest 

impost, sobretot per aconseguir pe-
nalitzar l’especulació a les vendes rea-
litzades en períodes inferiors a 2 anys 
després de la seva adquisició, deixant 
els trams intermedis pagant el mateix 
o menys del que ho feien fins ara.

L’ajuntament ha de modificar l’impost de plusvàlues
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CULTURA

Les Torres de Fals van acollir “Bonecos de Santo Aleixo” 
en el marc de la 5a edició del festival de música Espurnes 
Barroques 2022. Enguany, el festival ha tingut com a lema 
“Llum Barroca” i ha portat vint concerts i una quarantena 
d’activitats a 19 municipis de la Catalunya Central, entre 
ells, Fonollosa. “Bonecos de Santo Aleixo”, interpretat pel 
Centro Dramático de Évora, és auto sacramental sobre la 
creació del món representat amb mitjans tècnics del segle 
XVIII: teatre de titelles i música portuguesa on actors i can-
tants van transportar el públic a l’univers del barroc.

Espurnes Barroques fa          
parada a les Torres de Fals

Els titelles protagonistes de “Bonecos de santo Aleixo”.

sALUT PÚBLICA

La pista poliesportiva de Fonollosa ja és un espai cardio-
protegit i disposa d’un nou desfibril·lador que cobreix tota 
l’àrea de l’equipament esportiu i també de l’Escola. Aquesta 
actuació segueix amb la dinàmica iniciada fa uns anys per 
l’Ajuntament, que ha aconseguit l’objectiu de converir Fo-
nollosa en municipi cardioprotegit, disposant ja de sis DEAs 
distribuïts en diferents espais. El nou aparell ha estat apor-
tat per la Federació Catalana de Futbol, i s’ha conveniat en-
tre aquesta entitat, el Club Esportiu Fonollosa i  l’Ajuntament 
de Fonollosa com a propietària de les instal·lacions.

S’instal·la un desfibril·lador a 
la pista poliesportiva 

El nou aparell ja està instal·lat a la pista poliesportiva. 

EsPORTs

La Xamal Race torna amb 250 inscrits
La Xamal Race Fonollosa va tornar amb 
força després de dos anys d’absència 
per la pandèmia de la covid-19 i va aco-
llir un total de 250 participants. L’edició 
de 2022 es va poder celebrar amb nor-
malitat el dia 24 d’abril a Fonollosa i va 
resultar tot un èxit de participació. 

La plaça Major del poble de Fonollo-
sa va ser l’epicentre d’un esdeveniment 
esportiu que va fer vibrar als atletes de 
tots els nivells. David Zamora, regidor 
d’Esports, creu que “és una molt bona 
notícia que després de 2 anys de plena 
pandèmia en els quals s’han hagut de 
suspendre diversos actes municipals, 
es puguin rependre aquestes activitats 
i poder-ne gaudir amb plenitud”.

La Xamal Race Fonollosa 2022 va 
comptar amb dos recorreguts dife-
rents que van transitar per diversos 
camins que integren el terme munici-
pal de Fonollosa. El primer dels reco-
rreguts va ser una cursa de muntanya 

El podi de la categoria masculina. El podi de la categoria femenina. 

de 15 quilòmetres i 450 metres de des-
nivell positiu. El segon una marxa po-
pular de la mateixa distància i desnivell 
però sense caire competitiu. Per últim, 
una caminada d’iniciació de 8,5 quilò-

metres perquè tothom hi pogués par-
ticipar. 

Es van fer una vintena de sortejos en 
els que es van repartir diversos lots es-
portius i productes de proximitat.
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LEs DADEs QUE EXPLIQUEN EL CANvI

L’Ajuntament de Fonollosa implantarà 
el nou model de contenidors tancats a 
partir del 28 de juny de 2022. Aquest 
sistema de recollida de residus farà que 
les famílies del poble separin correcta-
ment les diferents fraccions i permetrà 
que augmenti l’índex de recollida selec-
tiva municipal. 

Actualment, Fonollosa aporta 522,45 
tones de rebuig anuals a l’abocador del 
Parc Ambiental de Bufalvent. Aquests 
materials provinents dels cubells de 
rebuig s’enterren directament sota te-
rra i no es poden reutilitzar. L’ús indis-
criminat de la fracció resta té un cost 
ambiental i econòmic molt important. 
L’any 2021, l’Ajuntament de Fonollosa 
va haver de pagar 47,10 euros per to-
na aportada a l’abocador. Aquesta xifra 
s’incrementa progressivament si no es 
compleixen les normatives de la Unió 

sOsTENIBILITAT

El nou model de contenidors tancats 
arriba per millorar el reciclatge

Europea i el govern català. El 2024, Fo-
nollosa hauria de pagar 71,60 euros de 
cànon per tona aportada. “Hem de re-
ciclar més perquè no fer-ho augmenta 
moltíssim els costos de gestió dels resi-
dus i fa encarir exponencialment la taxa 
que es cobra”, explica Eloi Hernàndez, 
alcalde de Fonollosa. 

Com funcionarà el nou model? 
Amb la implantació del nou model els 
contenidors d’orgànica i de la resta 

estaran tancats i s’hauran d’obrir amb 
una targeta personalitzada que tindrà 
cada llar del municipi. El contenidor 
d’orgànica es podrà fer servir i s’haurà 
d’obrir amb la targeta personalitzada 
en tot moment. El de la resta, on s’hi 
llancen els residus que ja no es poden 
reciclar i que van a parar a l’abocador, 
només s’obrirà un dia concret cada 
setmana amb la targeta personalitzada. 
El nou model no afecta a la recollida  
d’envasos, paper i vidre, que continua-
ran sent de lliure accés com fins ara. 

“Hem de ser capaços de revertir la si-
tuació de reciclatge al municipi amb la 
implantació del nou model. Ara mateix 
reciclem només el 27%, una xifra total-
ment insuficient, per sota de la mitjana 
de la comarca i del país. Hem de passar 
per sobre del 70% per complir els objec-
tius”, diu Eloi Hernàndez.

BOSSA TIPUS DE CATALUNYA IMPLANTACIÓ A ALTRES MUNICIPIS
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MATERIAL QUE S’ENTREGARÀ A VEÏNS I COMERCIANTS

Per obrir els 
contenidors 

també es podrà 
fer ús d’una 

App mòbil

Pels comerciants Llocs i horaris de 
l’entrega de materialContenidors de resta, orgànica i 

7 i 8 de juny:
Sala de Plens de Fonollosa

9, 10 i 11 de juny:
Local Social de Canet de Fals

13 i 14 de juny:
Can Tagore

15 de juny:
Casal de Camps

Horaris:
De 10.30 h a 14.00 h

i de 16.30 h a 20.00 h

paper (en funció de les necessitats) 

Imant per la nevera 

L’objectiu immediat del 
consistori és fer augmentar 
l’índex de recollida selectiva 
per sobre del 70% al poble
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LEs DADEs QUE EXPLIQUEN EL CANvI

L’objectiu principal de l’Ajuntament 
de Fonollosa, amb aquests canvis que 
permetran la identificació de cadascun 
dels usuaris, és canviar els hàbits i acon-
seguir un millor reciclatge. Les famílies 
s’acostumaran a reciclar millor a casa, a 
dipositar cada residu al contenidor que 
toca i, per tant, una part molt important 
d’aquests residus que abans acabaven a 
l’abocador ara es podran reciclar, valo-
ritzar i convertir-los ens nous materials.

Els grans productors com establi-
ments, restaurants i bars tindran la seva 
campanya informativa pròpia per expli-
car-los en cada cas concret quins seran 
els canvis i com fer la separació de resi-
dus, ja que aquests tindran un servei de 
porta a porta comercial, diferent al dels 
ciutadans. 

Bons resultats als municipis veïns
El model de contenidors tancats és una 
iniciativa del Consorci del Bages per a la 
gestió de residus que ja s’ha consolidat i 
ha obtingut bons resultat en altres mu-
nicipis de la comarca com Rajadell, Bal-
sareny o Sant Fruitós de Bages. 

En el cas de Rajadell, després de la im-
plantació del mateix model l’any 2019, 

s’ha aconseguit passar de més de 120 
tones de rebuig a menys de 40 tones 
l’any 2022. Al mateix temps que dismi-
nueix dràsticament la resta, augmenta 
també el nivell de reciclatge de les altres 
fraccions: vidre, orgànica, envasos i pa-
per i cartró. 

L’Ajuntament de Fonollosa ha decidit 
apostar per aquest nou model ja que les 
dades dels municipis de la comarca del 
Bages que ja l’han implantat son molt 
positives. Els municipis bagencs que ja 
han posat en marxa el model de con-
tenidors tancats han augmentat el seu 
índex de recollida selectiva del 40% fins 
a superar el 75%.

seguiment de la implementació
Un equip d’informadors ambientals  
farà seguiment de les incidències que 
puguin sorgir en el dia a dia amb la 
finalitat d’ajudar a la ciutadania en tots 
els seus dubtes. En cas que es detecti 
que algun contenidor s’utilitza reitera-
dament per dipositar-hi residus que no 
hi han d’anar, el servei de control i ins-
pecció en farà seguiment per identificar 
i informar les persones o famílies que 
en facin mal ús.

Per acompanyar als veïns de 
Fonollosa en aquest canvi en el 
model de reciclatge, l’Ajuntament 
de Fonollosa ha iniciat una cam-
panya informativa amb l’objectiu 
de que tothom arribi al dia 28 de 
juny amb les indicacions clares i 
precises perquè la transició sigui 
un èxit. A finals del mes de maig 
es van realitzar quatre reunions 
informatives a Fonollosa, Fals, 
Camps i Canet de Fals per exposar 
els detalls i el funcionament pràc-
tic del nou model. A les trobades 
es van resoldre tots els dubtes 
dels veïns. A més, s’han fet també 
xerrades a l’alumnat de l’Escola 
Sant Jordi. Si la ciutadania segueix 
tenint dubtes, s’ha habilitat un 
número de telèfon i WhatsApp 
per poder realitzar qualsevol con-
sulta del nou model. El número de 
telèfon és el 605 33 28 40.

Campanya informativa 
abans d’implantar el 
nou model de recollida
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Més de 40 alumnes del cicle superior 
de l’escola de Fonollosa han portat el 
musical Hairspray a l’escenari del Tea-
tre Auditori Agustí Soler i Mas de Na-
varcles el 21 i 22 de maig amb un gran 
èxit de públic. 

Estudiants de cinquè i sisè van fer 

EDUCACIÓ I JOvENTUT

Alumnes de l’escola de Fonollosa 
triomfen amb el musical Hairspray

d’actors, ballarins i cantants. Hi va ha-
ver música en directe sota la direcció 
de David Martell, al piano, acompan-
yat per Loreto Pedreira, al teclat, Marc 
Badia, a la guitarra, Pere Barrera, al 
baix, i Xevi Camp, a la bateria. Les co-
reografies les signa la professora i ba-

llarina Ariadna Guitart i la mestra de 
cant coral Anna Soler és la directora 
vocal del musical. 

La direcció de l’obra va anar cura de 
l’actriu Laia de Mendoza. Ha estat el 
treball de final de curs escolar que el 
col·legi de Fonollosa fa cada dos anys.

Joves d’entre 10 i 12 anys van mostrar damunt l’escenari les seves dots musicals i artístiques.

Imatges de diferents moments de la reeixida posada en escena del musical Hairspray.

REPORTATGE FOTOGRàFIC: MAGALI TORRAS
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sessió de dansa del ventre al centre cultural de Fonollosa.

Activitat dels actes del 8-M al Casal de Camps

Ioga al Local social de Canet de Fals.

ACCIÓ sOCIAL

Un centenar de participants 
a les activitats del 8-M
Durant el mes de març l’Ajuntament 
de Fonollosa, conjuntament amb les 
entitats locals, ha portat a terme una 
sèrie d’activitats per celebrar el 8M, 
reivindicant l’empoderament femení 
i el dret a gaudir del fet de ser dona, 
segons ha explicat la regidora d’Acció 
Social, Elisa Carvajal.

Es van jugar partits de futbol sala a la 
pista poliesportiva de Fonollosa, en els 
quals van participar tant l’equip feme-

ní com el masculí del Club Esportiu Fo-
nollosa. També es van fer tot un seguit 
de classes de ioga i addicionalment un 
taller de dansa del ventre als locals so-
cials i centres culturals dels pobles.

La regidora Elisa Carvajal ha detallat 
que “el nostre objectiu va ser poder 
fer un treball conjunt amb les entitats 
del poble per donar més visualització, 
importància i consciència als actes rea-
litzats”.

URBANIsME

TRANsPARÈNCIA

La reunió es va celebrar al consistori.

El director general d’Ordenació del Te-
rritori i Urbanisme de la Generalitat, 
Agustí Serra, va visitar l’ajuntament 
de Fonollosa, el 29 d’abril, on es va 
reunir amb l’alcalde Eloi Hernàndez. 
A la reunió es van tractar diversos te-
mes relacionats amb les novetats de la 
Llei d’Urbanisme, sobretot pel que fa 
a les edificacions en sòl no urbanitza-
ble pels municipis de menys de 2.000 
habitants, com és el cas de Fonollosa. 
També es va parlar de la modificació 
del POUM i la redacció del nou Catàleg 
de Masies del municipi.

Per segon any consecutiu, l’Ajuntament 
de Fonollosa ha aconseguit el Segell 
Infoparticipa, del Grup de Recerca 
en Comunicació Sonora, Estratègica i 
Transparència de la Universitat Autò-
noma de Barcelona. Fonollosa ha rebut 
el Segell Infoparticipa amb un 98,08% 
de compliment dels 52 indicadors es-
tablerts. Aquest resultat situa el web 
municipal entre els més transparents 
de Catalunya. . «Estem molt contents 
d’aconseguir un any més aquest im-
portant reconeixement a la feina feta. 
La nostra voluntat és continuar millo-
rant», explica Eloi Hernàndez.

Reunió amb el        
director de Territori 
i Urbanisme

Fonollosa obté per 
segon any el Segell 
Infoparticipa



Il·lusió per rebre una trucada. Per 
sentir-se acompanyats. Escoltats i 
estimats. En el moment en el que el 
telèfon sona, les persones grans de 
Fonollosa que durant el confinament 
van acollir-se a la campanya “Trucades 
de companyia”, viuen un moment es-
pecial en el que poden compartir els 
seus pensaments, alegries o tristeses 
amb la veu que els acompanya a l’altra 
banda de la línia. 

“Trucades de companyia” va néixer 
durant el confinament de la covid-19 el 
març del 2020, però més de dos anys 
després, el servei continua donant res-
posta a les peticions dels usuaris. Ac-
tualment, el servei d’acompanyament 
arriba a una quinzena de persones. 

El regidor de Gent Gran de 
l’Ajuntament de Fonollosa, Pere Lla-
tjós, opina que “s’ha d’escoltar a la 
gent gran, perquè les persones amb 
els anys es converteixen en un tresor 
històric, que quan és compartit, enri-
queix a qui l’escolta”. 

GENT GRAN 

La il·lusió per rebre una trucada  
segueix viva després de dos anys

Els usuaris es mostren més que sa-
tisfets amb el servei i comparteixen 
la seva il·lusió perquè el telèfon con-
tinuï sonant cada setmana. Josep Vi-
la, usuari del servei, exposa que “les 
trucades m’animen perquè em dis-
treuen i trenquen el meu avorriment”. 

Virtut López diu que “sort n’he tingut 
d’aquestes trucades. N’estic conten-
tíssima. És molt d’agrair poder parlar 
i que t’escoltin”. Per últim, Paquita Sol-
devila exposa que “les trucades em fan 
companyia i parlem de coses que són 
molt interessants”. 

El regidor Pere Llatjós en una de les trucades del servei d’acompanyament.

El mes de la Gent Gran va viure un esmorzar al bosc. 

sortida a Olot en el marc del mes de la Gent Gran. La gent gran de Fonollosa implicats a la Xamal Race. 

Balls i alegria al dinar popular del mes de la Gent Gran. 


