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INFORMACIÓ 
D’UTILITAT CIUTADANA

Malgrat que els temps encara són complicats, sembla que comencem a veure una 
mica de llum al final del túnel. L’inici de la vacunació conta la COVID a la gent gran, 
col·lectius essencials, i el seguiment i bon ritme d’administració de vacunes a les di-
verses franges d’edat han permès que la situació epidemiològica es vagi controlant, i 
que es puguin anar flexibilitzant algunes de les mesures.

A nivell d’ajuntament la pandèmia també ha suposat un trasbals a la planificació dels 
projectes que estaven previstos el darrer any i escaig. Tot això va començar quan just 
feia uns mesos que havíem iniciat la legislatura, amb tot l’equip renovat, i va com-
portar que les prioritats que teníem previstes fins el moment haguessin de canviar 
completament. Més que mai, a l’ajuntament de Fonollosa hem posat les persones 
al centre de les polítiques locals, ajudant a les famílies que més ho necessiten, però 
també als col·lectius i sectors econòmics de les petites i mitjans empreses del muni-
cipi. Tot i que els nostres recursos són limitats, hem fet tot allò que ha estat al nostre 
abast, amb diners escassos, voluntariat i molt de compromís.

Malgrat tot això, hem estat capaços de continuar treballant en àmbits com l’habitat-
ge, la millora de serveis municipals d’aigua, camins rurals, espai públic i equipaments 
municipals, l’inici del desplegament de la fibra òptica als nuclis de Fonollosa i Camps 
(on mancava), i la preservació del patrimoni històric, per posar alguns exemples del 
què us expliquem en aquest butlletí.

També fa unes setmanes ens van comunicar que l’ajuntament de Fonollosa havia 
obtingut per primer any la distinció del Segell InfoParticipa, un reconeixement a la 
transparència de la pàgina web municipal que atorga la Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB).

Aquesta distinció ens fa especial il·lusió perquè és el resultat d’un treball, actitud i 
dedicació en pro de la transparència i la participació ciutadana. Des que vam rebre 
la vostra confiança per encapçalar l’alcaldia, tant l’equip de govern com jo vam tenir 
clar que havíem de fer un tomb en la manera de fer política. I això implicava, de 
forma clara i contundent, apostar per la transparència i la participació ciutadana: 
explicar-nos més i millor, fer un ajuntament amb les parets de vidre, i escoltar i parlar 
amb les veïnes i veïns. Aquesta és la nostra manera d’entendre i de fer política i ha-
ver rebut un reconeixement públic amb una puntuació tant alta no fa altra cosa que 
reafirmar-nos en seguir millorant i treballant. Sent conscients que encara ens queda 
molta feina per fer i alhora satisfets per anar en la bona direcció.

I permeteu-me acabar aquestes línies agraint a tot l’equip de govern, regidors i re-
gidores, i també als tècnics municipals de l’ajuntament per haver contribuït tant en 
el reconeixement que ens han donat com també en fer possible un municipi millor, 
més transparent i participatiu. Continuem treballant.

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 21.00h 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 Esco-

les 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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COMUNICACIÓ I TRANSPARÈNCIA 

L’ajuntament de Fonollosa ha obtingut 
la distinció del Segell infoparticipa, un 
reconeixement a la transparència de la 
pàgina web municipal, aconseguint una 
puntuació total de 94,23 sobre 100 punts 
possibles. A partir dels 52 indicadors es-
tablerts pel ComSET, basats en la Llei de 
Transparència del 2013, s’atorga el Segell 
Infoparticipa a les poblacions que obte-
nen més indicadors positius en funció de 
la seva població. L’ajuntament de Fono-
llosa ha millorat de manera molt notable 
la puntuació de transparència ja que se-
gons el mateix indicador a l’any 2020 va 
obtenir un 31,25%.

Segons l’alcalde del municipi, Eloi Her-
nàndez, aquesta millora dels darrers an-
ys es deu “al nostre compromís, reiterat 
en moltes ocasions, de convertir l’ajun-
tament en un espai obert, transparent, 
al servei de la gent i amb les parets de 

vidre” i ha afirmat que “la transparència, 
retre comptes a la ciutadania, és la nos-
tra manera d’entendre la política i estem 
molt satisfets que s’hagi premiat a l’ajun-
tament per aquest esforç que hem fet en 
els darrers anys a favor de la transparèn-
cia” alhora que ha volgut destacar “la 
bona feina del personal de l’ajuntament 
per fer-ho possible i de l’equip de govern, 
una feina col·lectiva que ha donat els 
seus fruits en forma de reconeixement”. 

L’alcalde de Fonollosa, Eloi Hernàndez, 
va recollir el premi en un acte presidit 
pel rector de la UAB i el conseller d’Acció 
Exterior, Relacions Institucionals i Trans-
parència de la Generalitat de Catalunya, 
l’Hble. Sr. Bernat Solé.

Finalment Hernàndez ha apuntat que 
“aquest és el camí que volem seguir fent, 
apropant-nos cada cop més i generant 

L’ajuntament de Fonollosa ha obtingut per primer any la 
distinció del segell Infoparticipa com a reconeixement a 
la transparència

unes institucions públiques que estiguin 
a l’alçada del que exigeix la ciutadania”.

En aquest enllaç es pot consultar totes 
les dades relatives al segell Infopartici-
pa: http://www.mapainfoparticipa.com/
index/mapa/fonollosa



4 MAIG 2021

HABITATGE

L’ajuntament rehabilita l’habitatge 
de l’antiga Fàbrica i el posa a lloguer 
accessible
L’ajuntament de Fonollosa va donar per 
acabada la rehabilitació de l’habitatge 
de l’antiga Fàbrica, amb una inversió 
total de 62.000€, i el va posar a lloguer 
a un preu accessible amb un contracte 
de 5 anys prorrogable. Totes aquelles 
persones interessades podien presentar 
les seves sol·licituds fins el 13 de maig. 
Qualsevol ciutadà va poder sol·licitar el 
lloguer d’aquest nou habitatge tot i que 
es valoraven positivament les peticions 
de famílies amb fills, amb necessitats 
socials, o que aportessin un valor afegit 
al municipi al voler desenvolupar algun 
tipus d’activitat econòmica, social o artís-
tica. 

L’edifici consta d’una superfície construï-
da de 106’60m2 i una superfície útil de 
92’60m2, dues places de pàrquing, una 
cuina-menjador, quatre habitacions, una 
cambra higiènica i també té sistemes 
energètics sostenibles, com plaques fo-
tovoltaiques per l’aigua calenta sanitària i 
estufa de pellet per escalfar. 

Les diverses actuacions s’han dut a terme 
entre els anys 2020 i 2021, i han anat a 
càrrec de les empreses Garfiltek Serveis, D. 
Castro instal·lacions i Icart Obra Pública.

L’any passat ja es va llogar la casa de 
les Escoles de Camps, que també va ser 
prèviament rehabilitada pel consistori i, 
segons l’alcalde de Fonollosa, Eloi Her-
nàndez, “les polítiques d’habitatge són 
una prioritat per nosaltres, les estem 
tirant endavant des de l’ajuntament per 
primera vegada i volem crear les condi-
cions per tal que la gent jove es pugui 

SALUT

S’inicia el període 
de vacunació 
per la covid-19 a 
la gent gran del 
municipi
A principis de març es va començar a va-
cunar les persones majors de 80 anys del 
nostre municipi, al CAP de Sant Joan de 
Vilatorrada. Al llarg de les darreres setma-
nes també s’han vacunat més col·lectius 
de població d’acord amb les franjes d’edat 
marcades pel Departament de Salut de la 
Generalitat de Catalunya.

L’ajuntament ha facilitat el transport adap-
tat a aquelles persones amb mobilitat re-
duïda que ho han necessitat.

quedar a viure al poble o hi pugui venir 
a desenvolupar el seu projecte de vida”. 
En aquest sentit Hernàndez destaca que 
“a més a més d’aquests dos nous habitat-
ges generats des del propi ajuntament, en 
aquests moments estem valorant les sol·li-
cituds d’ajudes per rehabilitació d’habitat-
ges que vam convocar a principis d’any”.
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SALUT PÚBLICA

A la tardor del 2020 l’ajuntament va ini-
ciar una campanya porta a porta per pro-
moure entre la població una millor gestió 
de les colònies de gats al carrer amb la 
finalitat de controlar la seva proliferació 
desmesurada, tanmateix es va voler asse-
gurar també una bona alimentació i faci-
litar el procés de captura i retorn durant 
les campanyes d’esterilització.

Per a dur a terme aquesta fita, es va ins-
tal·lar una caseta d’alimentació a la con-
fluència dels carrers Mirador de Canet i 
Cr. St. Esteve.

Persones voluntàries els acostumaran a 
abandonar els punts on actualment s’ali-
menten, normalment les àrees d’escom-
braries o als punts del carrer on diversos 

Gestió de les colònies de gats al carrer
veïns els hi deixen menjar, mitjançant un 
procés d’acostament fins a arribar a la 
caseta on trobaran menjar i aigua.

Poder concentrar-los a la zona de la ca-
seta d’alimentació facilitarà el procés de 
captura per la seva esterilització. Aques-
ta feina comporta una responsabilitat per 
part de tothom i és per això que es dema-
na evitar donar menjar als gats en llocs 
diferents de l’establert.

Si algú està interessat/da en partici-
par en el Projecte Gats com a volun-
tari, es pot posar en contacte amb 
l’ajuntament mitjançant correu electrònic a  
fonollosa@fonollosa.cat o per telèfon al 
93 836 60 05.

TURISME I PATRIMONI

L’ajuntament de Fonollosa aprova el 
projecte de rehabilitació del campanar 
de l’església de les Torres de Fals
El govern municipal de l’ajuntament de 
Fonollosa ha anunciat que la Generalitat 
de Catalunya ha concedit una subvenció 
de 64.648€ per rehabilitar el campanar 
de l’església de Sant Vicenç de les Torres 
de Fals. Aquesta ajuda econòmica servirà 
per realitzar la fase de les obres d’arran-
jament del campanar, pressupostat en 
128.905,21€. Aquesta actuació es suma 
a les accions ja realitzades anteriorment 
com la rehabilitació  del cor, la nau cen-
tral, la capella gòtica i la fonda durant els 
anys 2018 - 2020. Alhora, al setembre es 
finalitzarà la museïtzació de tot l’espai. 
Aquesta subvenció permetrà tirar enda-
vant el projecte de rehabilitació del cam-
panar, una aposta del govern municipal 
que ja va encarregar la redacció del pro-
jecte executiu per dur a terme les obres 
de conservació, atès que hi ha impor-
tants deficiències  estructurals que cal 
corregir per garantir la seva estabilitat. El 
govern municipal va sol·licitar la subven-
ció per a l’execució d’obres de restaura-
ció i conservació d’immobles de notable 
valor cultural convocada per l’Oficina de 
Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) del 

Departament de Cultura de la Generali-
tat de Catalunya, que ha concedit. 
L’alcalde del municipi, Eloi Hernàndez, 
ha destacat el “compromís inequívoc” 
del govern en “preservar i garantir la 
conservació” del conjunt monumental 
de les Torres de Fals i ha assegurat que 
“hem estat atents a les subvencions que 
atorgava la Generalitat per poder-nos-
hi acollir i que, per tant, sigui possible 
continuar rehabilitant l’església de Sant 
Vicenç”. En aquest sentit Hernàndez ex-
plica que “els 64.648€ que concedeix la 
Generalitat a Fonollosa és una molt bo-

na notícia ja que fa viable la rehabilitació 
del campanar i alhora aconseguim que 
altres administracions aportin recursos 
per conservar el nostre patrimoni”. Fi-
nalment Hernàndez apunta que “hem 
fet una aposta molt decidida per la reha-
bilitació d’aquest espai únic i singular” i 
que “ara ja tenim un espai d’ús públic, al 
setembre podrem iniciar les visites guia-
des també a l’espai museïtzat, la qual co-
sa ens ha de permetre una dinamització 
important del territori, entorn al patri-
moni històric, cultural i natural”.
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MÓN RURAL

Obres de millora de camins
Ens els darrers mesos s’han executat obres en diversos camins 
que es trobaven en pitjors condicions. Els arranjaments van 
consistir en arrencar el paviment vell aixecat per les arrels dels 
arbres que hi havia al voltant i tornar a pavimentar amb for-
migó el camí de cal Fadrí de Cinto/Cinto/Jaumet i el camí del 
Cementiri i el repàs del fermat i engravat del camí de Can Serra 
a Jaumandreu.

L’actuació ha tingut un cost de 16.000 euros que s’ha assumit 
amb fons propis municipals i ha estat executada per l’empresa 
Anna M. Castilla.

COMUNICACIÓ I TRANSPARÈNCIA

Convocatòria “el govern 
respon”: projecte de 
pavimentació de carrers del 
nucli antic de fals
L’ajuntament va convocar una trobada telemàtica, el passat di-
marts 2 de març, de participació ciutadana on es va explicar el 
projecte de pavimentació de carrers del nucli antic de Fals, del 
qual s’executarà una primera actuació aquest any.

Els assistents també van poder comentar amb l’Alcalde i mem-
bres del Govern municipal altres temes d’interès com els pro-
jectes de parcs eòlics de Grevalosa, la posada en marxa de la 
depuradora de Rajadell (on s’hi connectarà el nucli), o les se-
güents fases d’obres a les Torres de Fals

SERVEIS MUNICIPALS

L’ajuntament millora 
la qualitat dels edificis 
municipals del consultori de 
Canet de Fals i Can Tagore 

La millora principal ha consistit en la insonorització acústica 
dels dos locals municipals, utilitzant diferents tipus de mate-
rials segons la distribució de l’estructura interior existent. 

En el cas de Can Tagore, el mateix material insonoritzant realit-
zarà la funció d’aïllament tèrmic

En el mateix sentit, aprofitant la mateixa reforma i vetllant 
sempre pel menor consum elèctric de totes les instal·lacions, 
es va procedir a la substitució de la il·luminació interior fins ara 
de vapor de sodi al Cap i tubs fluorescents a Can Tagore per 
lluminàries de tecnologia LED. 

Aquesta actuació ha tingut un cost de 5690,09€ la insonorització, 
realitzada per l’empresa Totllar2010 i de 881.89€ la substitució 
dels llums realitzada per l’empresa Andrés Sánchez instal·lacions. 



BUTLLETÍ INFORMATIU 7

COMUNICACIÓ I TRANSPARÈNCIA

L’ajuntament atorga la llicència per iniciar la segona fase 
del desplegament integral de fibra òptica al municipi
Després d’una primera fase finalitzada a 
l’estiu del 2020 on es va desplegar la ins-
tal·lació de fibra òptica als nuclis de Fals i 
Canet de Fals del municipi, el govern mu-
nicipal anuncia que ara s’inicia la segona 
fase d’aquest desplegament que afectarà 
als nuclis de Camps i Fonollosa. Segons 
l’alcalde, Eloi Hernàndez, “un dels nostres 
objectius principals és millorar els serveis 
de telecomunicacions a tot el poble”

L’Ajuntament de Fonollosa va anunciar 
que ja s’han atorgat les llicències per 
començar la segona fase de desplega-
ment integral de fibra òptica al munici-
pi. Aquesta segona fase complementa 
el desplegament de connectivitat iniciat 
a la primavera del 2020 i finalitzada a 
l’estiu del 2020, on es va donar cobertu-
ra als nuclis de Fals i Canet de Fals amb 
l’empresa de telecomunicacions Global-
cat Telecom i que ja està totalment ope-
ratiu i en servei. En aquesta segona fase 

s’instal·larà l’alta connectivitat d’internet 
als nuclis de Camps i Fonollosa i per tant 
es donarà cobertura a gran part del mu-
nicipi.

Segons l’alcalde de la vila, Eloi Hernàndez, 
“un dels nostres objectius principals és 
millorar els serveis de telecomunicacions 
a tot el poble, fent arribar la fibra òptica i 
per tant oferint a tots els veïns i veïnes un 
servei de telecomunicacions digne i adap-
tat a les necessitats actuals” ja que “volem 
que Fonollosa segueixi sent un molt bon 
lloc on viure, amb tots els serveis que me-
reix la gent” i assegura que “estem molt 
contents de poder fer aquest anunci, és 
una notícia molt important que donarà 
qualitat de vida i que millora de manera 
substancial els serveis del municipi”

Aquest segon desplegament de fibra òp-
tica ja té les llicències atorgades per dur 
a terme el desplegament en les properes 

setmanes i des del consistori destaquen 
que en aquesta segona fase d’instal·lació 
“hi ha dues companyies que han sol·li-
citat autorització per dur a terme el seu 
desplegament, la teleoperadora inde-
pendent Globalcat Telecom i MásMóvil, 
marca de serveis de telecomunicacions 
sota les quals opera Yoigo”.

SERVEIS MUNICIPALS

L’ajuntament ha dut a terme obres de 
millora del funcionament i adequació de 
la depuradora d’aigües residuals (EDAR), 
i de seguretat i salubritat al dipòsit del 
Turell, ambdues instal·lacions situades al 
nucli de Fonollosa.

Referent a l’EDAR, les millores han sigut 
en la restauració i substitució de diver-
sos sistemes mecànics, elèctric i elec-
trònics i de seguretat, així com sistemes 
de bombament d’aigües residuals, ade-
quació del terreny d’accés i condiciona-
ment dels terrenys annexats per tal de 
contribuir al bon funcionament de l’esta-
ció i evitar escorredisses produïdes per 
la pluja. Finalment s’ha procedit al seu 
tancat perimetral per tal de millorar la 
seguretat, pendents de realitzar prope-
rament el seu condicionament per tal de 
reduir l’impacte visual amb l’entorn.

Aquesta actuació permetrà iniciar els 
últims tràmits que queden amb l’Agèn-
cia Catalana de l’Aigua (ACA) per tal que 
aquest organisme es faci càrrec d’aques-

ta instal·lació i del seu manteniment tal 
com s’hauria d’haver produït des de bon 
principi ja que, fins ara, els estava as-
sumint l’Ajuntament amb recursos pro-
pis. En el cas de dipòsit del Turell, la seva 
estructura estava malmesa pel pas del 
temps i del seu ús.

S’ha actuat sobre els paraments verti-
cals, elements de coronació i a la coberta 
així com a la resta de les seves parts tan 
exteriors com interiors. S’ha dotat tota 
l’estructura dels elements necessaris 
per tal de garantir-ne la seva estabilitat 

i seguretat a llarg termini  tot garantint 
la salubritat de l’aigua que s’emmagatze-
mi, així com d’uns acabats primaris que 
faran que els agents atmosfèrics no la 
facin malbé durant molt de temps.

Properament, es realitzaran els acabats 
de pintura exterior per tal d’integrar l’es-
tructura amb el medi que l’envolta.

Les dues actuacions han tingut un cost 
global de 52.090,7 € i han estat executa-
des per l’empresa Elèctrica Pintó, SL.

S’executen obres de millora ambiental i de seguretat a la 
depuradora i al dipòsit del Turell de Fonollosa



8 MAIG 2021

MÓN RURAL I SOSTENIBILITAT

Posicionament davant el projecte de construcció de dos 
parcs eòlics als termes d’Aguilar de Segarra, Castellfollit 
del Boix i Rajadell
En el moment en el que l’ajuntament de 
Fonollosa va tenir coneixement de la pre-
sentació de dos avantprojectes de parcs 
eòlics amb un total de 17 aerogeneradors 
als municipis d’Aguilar de Segarra, Caste-
llfollit del Boix i Rajadell. Els projectes, a 
part de la instal·lació de molins de vent 
de gran envergadura (115 metres d’alça-
da i 170 metres de diàmetre), preveien la 
construcció d’una línia d’alta tensió que 
creuaria el Bages d’est a oest, passant per 
sobre de nou municipis, entre els quals 
uns 8 quilòmetres lineals del municipi de 
Fonollosa. Els parcs també es preveuen 
instal·lar en una zona amb alts valors pai-
satgístics, ambientals, agraris i culturals.

Davant d’aquest fet, el Govern de l’Ajun-
tament de Fonollosa va expressar les se-
güents consideracions:

- Respectem i donem suport al posicio-
nament que adoptin els ajuntaments 
d’Aguilar de Segarra, Rajadell, Castellfollit 
del Boix, moviments veïnals i plataformes 
constituïdes amb l’objectiu de preservar i 

defensar el territori.

 - Rebutgem la construcció d’una línia d’al-
ta tensió que transcorre 8 quilòmetres 
pel municipi de Fonollosa, passant prop 
de nuclis urbans com el poble de Fals, i 
per zones de protecció especial qualifi-
cades com a Boscos, dels quals en són 
incompatibles usos que suposen la dis-
minució significativa de la potencialitat 
forestal, ecològica així com els seus valors 
paisatgístics.

- Ens mostrem totalment favorables a 
les energies renovables i verdes com 
a alternativa sostenible i totalment im-
prescindible per abordar el futur, però 
reclamem el disseny d’un model de tran-
sició energètica totalment diferent, que 
afavoreixi l’autoconsum, l’ús de teulades 
d’edificis públics i indústries, i els incen-
tius a particulars i PIMES, per posar al-
guns exemples.

- Reclamem a l’administració responsa-
ble una planificació territorial d’aquest 

tipus d’infraestructures que posi en co-
herència la necessitat, l’equilibri territo-
rial i la sostenibilitat basada sempre en 
un principi de respecte pel territori i per 
aquells que hi vivim.

Aquestes consideracions es van trasllada-
dar al Departament de Territori i Sostenibili-
tat de la Generalitat de Catalunya perquè es 
tinguessin en compte en l’avaluació prèvia.

La ponència ambiental del Departament 
de Territori va rebutjar el projecte al con-
siderar que hi ha elements urbanístics, 
culturals i paisatgístics insalvables, decisió 
que aplaudim des del Consistori. Finament, 
afegir que el Ple municipal d’aquest maig es 
va aprovar per unanimitat l’adhesió al Ma-
nifest per un Model Energètic Sostenible a 
Catalunya, promogut per la Federació Eco-
logistes de Catalunya.

HABITATGE

L’ajuntament impulsa una línia d’ajuts econòmics per a 
la rehabilitació d’edificacions d’ús residencial
L’ajuntament de Fonollosa ha creat una 
línia d’ajuts econòmics per fomentar la 
rehabilitació d’edificis antics, l’activació 
d’habitatges buits i l’ampliació de l’escas-
sa oferta existents en un moment on hi 
ha demanda per poder-se quedar a viure 
al nostre territori, o venir-hi de bell nou. 
EL Govern municipal va establir l’impuls 
de les polítiques públiques d’habitatge 
com una de les prioritats de la present 
legislatura, i destina 25.000€ del pressu-
post de l’Ajuntament en aquesta primera 
convocatòria. Amb ella es pretén co-
mençar a capgirar la tendència històrica 
negativa i incentivar als propietaris per 
tal que vegin l’oportunitat de rehabilitar 
aquelles cases desocupades o en mal es-
tat de conservació, per tal que es puguin 
posar a lloguer o vendre-les a persones 
interessades en viure-hi, i també digni-
ficar la imatge dels nuclis històrics; uns 
fets que són urgents i essencials pel des-

envolupament del municipi i del nostre 
territori rural.

Quines actuacions es subvencionen?

• Les obres per a l’esmena de patolo-
gies estructurals.

• Les obres de rehabilitació de faça-
nes i mitgeres.

• L’adequació de les instal·lacions de 
serveis (aigua, electricitat,...)

• Les obres de rehabilitació de cober-
tes i terrasses.

• Les obres de retirada d’elements ob-
solets de fibrociment que no impli-
quin una reposició de l’element.

• Qualsevol altra que contribueixi a 
millorar l’estat de l’edifici i la qualitat 
de vida dels seus ocupants i que no 
estigui expressament exclosa en vir-
tut de la Base. 

• Les obres que obtinguin ajuda s’hau-
ran d’executar en el termini màxim 
d’un any des de la notificació de la 
concessió de l’ajut, amb una possible 
pròrroga màxima per 6 mesos, prè-
via sol. licitud justificada.
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NOTÍCIES BREUS

Debut com a equip federat 
de l’equip femení de 
Fonollosa de futbol sala 
Durant l’últim cap de setmana del mes d’abril es va jugar a 
Fonollosa el primer partit oficial de l’equip femení del Club 
Esportiu Fonollosa.

Un orgull pel nostre municipi!!! Molta sort i un llarg camí!

ESPORTS

EDUCACIÓ

Període de preinscripció a 
la llar d’infants Reixics
S’inicien les preinscripcions 2021-2022 a la llar d’infants Reixics.

CALENDARI
Del 5 al 7 de maig 2021: 
Publicació d’oferta de places.

Del 10 al 21 de maig 2021: 
Període de preinscripcions al centre educatiu.

1 de juny 2021: 
Publicació de la llista provisional d’alumnes admesos. 

Del 2 al 8 de juny 2021:
Període de reclamacions de l’anterior publicació.

Del 9 a l’11 de juny 2021: 
Sorteig de places (en cas necessari).

15 de juny 2021: 
Publicació de la llista d’alumnes admesos definitiva.

Del 16 al 22 de juny 2021:  
Període de matriculació al centre. (Matrícula gratuïta)

URBANISME

S’aprova 
inicialment 
una ordenança 
reguladora de 
piscines d’ús 
particular 
El ple del passat 11 de maig es va apro-
var inicialment una ordenança regula-
dora de piscines d’ús particular davant 
la mancança de normativa específica de 
caràcter local, i la necessitat de regular 
paràmetres i característiques, més enllà 

d’aquelles que ja figuren al planejament 
urbanístic (POUM).

La principal motivació era facilitar la 
construcció d’aquestes en sòl rústic, al-
hora que es garanteixi el respecte i inte-
gració en l’entorn, i es minimitzi l’impacte 
paisatgístic.

Així, com a punts a destacar, s’estableix 
unes dimensions màximes del vas per 
les piscines que es construeixin en sòl 
no urbanitzable, que seran de 80 m3 per 
aquelles piscines d’ús col·lectiu (comu-
nitats de propietaris, cases de turisme 
rural i altres activitats col·lectives), i de 

60 m3 per aquelles vinculades a habitat-
ges unifamiliars permanents. Aquestes 
dimensions es podran veure augmenta-
des si les instal·lacions utlitzen sistemes 
de reaprofitament d’aigua o de recupe-
ració d’aigues pluvials degudament ho-
mologats. També es regulen els colors i 
materials del vas, coronament i entron, 
així com les distàncies mínimes a imits 
de propietat o camins públics.

L’ordrenança està exposada al públic pel 
termini de 30 dies.
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FONOCACHING: la proposta 
juvenil per aquesta 
primavera
Aquesta primavera des de Fonollosa Jove es llencen quatre 
reptes, un per cada poble del municipi. 

El FONOCACHING és una activitat a l’aire lliure de cerca de tre-
sors descobrint i utilitzant una sèrie de coordenades. 

1. Descarrega’t el pdf del poble on vulguis fer l’activitat

2. Resol els 4 enigmes que et plantegen per trobar les coor-
denades

3. Desplaça’t fins la coordenada i troba el catxé

4. Resol l’enigma visual del pdf per aconseguir obrir el can-
dau.

L’activitat està adreçada a totes les edats, però si tens entre 12 
i 29 anys des del 5 de maig fins el 30 de juny pots entrar en el 
sorteig d’un gran premi. Per participar, fes-te una fotografia 
“selfie” tal i com t’indicarà la informació que trobaràs dins el 
catxé i envia-la a l’instagram @fonollosajove. 

Els alumnes de 5è i 6è 
graven una sit-com al 
municipi
Els alumnes del cicle superior de l’escola feien cada dos anys 
un musical que estrenaven al teatre Kursaal de Manresa, obert 
al públic. Enguany, però, atesa la situació pandèmia que estem 
vivint han emprès una altra iniciativa: fer una sitcom de 2 capí-
tols emulant la mítica sèrie televisiva “Plats Bruts”.

Els alumnes de 5è se n’han encarregat de les tasques de rea-
lització audiovisual, ocupant-se de les càmeres, la il·luminació, 
el so, etc. Els alumnes de 6è, per la seva banda, han estat els 
actors i actrius. L’estrena està programada de cara al mes de 
juny al cinema Bages Centre de Manresa.

JOVENTUT

EDUCACIÓ

MANTENIMENT I VIA PÚBLICA 

Es milloren les zones 
enjardinades dels pobles
Des del consistori s’ha dut a terme la reposició de plantes en 
zones ja existents i nou enjardinanent de diferents indrets del 
munucipi (zones verdes) als quatre nuclis. 

Bàsicament s’han plantat arbusts, plantes aromàtiques i algun 
arbre. Aquesta feina ha estat encarregada a l’empresa Fores-
bages, i ha tingut un cost total de 4.100€
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S’instal·len panells 
informatius a diversos 
indrets d’interès històric 
del municipi 
Des de la regidoria de turisme s’ha dut a terme la instal·lació 
de panells informatius a tres ubicacions molt significatives per 
la seva història.

Els tres indrets turístics senyalitzats són:

- Les Tombes, situades a Camps.

- El Molí del rec, a Fonollosa.

- Els Maquis, ubicats a Fals.

Arranjaments a Fals i Canet 
de Fals 
Durant el mes de març s’ha dut a terme una actuació 
d’arranjament a diversos punts de Fals i Canet de Fals.

A Canet de Fals la majoria de les actuacions han consistit a canviar 
els panots trencats o aixecats de les voreres per dilatació. S’ha 
actuat a 16 carrers diferents i a tot l’entorn del camp de futbol.

A Fals, s’han executat actuacions diverses que han consistit a 
reparar la tanca del parc infantil, i rehabilitar punts del ferm del 
camí del Torrent de Cantacorbs i de la plaça de l’Església.

TURISME I PATRIMONI 

MANTENIMENT I VIA PÚBLICA

Nova aportació al banc 
d’aliments municipal
Un grup de persones de Fals, de l’antiga associació de veïns, va 
realitzar una aportació de 2.005€ per destinar-los al Banc d’ali-
ments municipal per ajudar les persones que més ho necessiten. 
Des de l’Ajuntament de Fonollosa agraïm la seva col·laboració 
i generositat.

ACCIÓ SOCIAL 



1- Durant el confinament del març 
de 2020 veu haver d’adaptar-
vos a una manera molt diferent 
de treballar a l’escola. Que veu 
fer? Com ho veu gestionar? 
Us va costar gaire trobar una 
alternativa al vostre mètode 
d’ensenyament habitual?

Totalment. L’adaptació a la que vam ha-
ver de fer front va ser a tots els nivells. 
El nostre projecte educatiu es basa de 
l’experiència a l’aula i a les sortides que 
fem, nodrint-se del debat entre alumnat 
i mestres per anar bastint el contingut 
curricular. Són molt poques les sessions 
en els que els professionals expliquem 
conceptes i l’alumnat els aplica, sinó que 
nosaltres treballem per proporcionar el 
màxim d’experiències on, a través d’elles, 
sorgeixen preguntes, neguits, il·lusions i 
propostes per anar creixent. La nostra 
funció és acompanyar i vetllar per treure 
tot el suc a la realitat escolar. Estar pri-
vats d’aquesta interactuació i observació 
ens va limitar moltíssim. Vam establir 
diverses eines digitals per proporcionar 
propostes per l’alumnat, tant grupalment 
com individual que necessàriament es 
veien limitades per la distància. Com a 
totes les escoles, però, la implicació de 
les famílies  era molt important. Cada 
llar és un món i no tothom tenia prou 
disponibilitat horària ni capacitat de ges-
tionar les propostes a casa. Poder salvar 
aquesta barrera va esdevenir el repte 
més important de l’equip de mestres per 
poder garantir el dret a l’educació, l’equi-
tat i el desenvolupament intel·lectual de 
l’alumnat.
 

2- Al iniciar el curs 20-21 tots 
anàvem una mica perduts 
referent a les normatives COVID. 
Ha costat gaire adaptar l’escola?

Ha costat, però la feina que vam fer du-
rant els mesos de juliol i agost va ser 
importantíssima per poder anar-nos 
adaptant a les necessitats canviants 
de la pandèmia. El treball conjunt amb 
l’AMPA, els ajuntaments, el Departament 
d’Educació, el Departament de Salut i 
especialment l’ajuntament de Fonollosa 
han sigut bàsics per aconseguir un nivell 
de gestió de les normatives prou satis-
factori. El fet que la nostra escola estigui 
disposada en diversos edificis penso que 
ha sigut un punt a favor molt important, 
ja que els grups bombolla han pogut ser 
mantinguts força aïllats quan han sigut 
en espais interiors. Ara bé: absolutament 
totes les activitats s’han hagut d’adapa-
tar. Com deia abans, la interacció social 
és un pilar fonamental a l’escola de Fo-
nollosa i tenir limitat aquest element ha 
fet que totes les propostes hagin hagut 
de ser adaptades. Això ens està exigint 
un esforç molt important en hores de 
programació a l’equip docent que, al-
hora, també ens veiem amb limitacions 
importants de reunions conjuntes. No 
és que hagi costat, sinó que està costant 
mentre duri la pandèmia.

3. Quina va ser la rebuda dels 
nens i nenes? Els va costar gaire 
adaptar-se a les noves normes?
Quan la mainada va arribar a l’escola el 
reconfort emocional de retrobar-se va 
ser un dels aspectes més comentats per 
l’equip de mestres. Aquest fet va fer que, 
des del minut u, tota la resta passés a un 
segon pla. L’ús de la mascareta és la més 
exigent de les normes per part dels nens 
i nenes. Impossibilita poder percebre 
bona part de l’expressió de les persones 
(costa saber si l’interlocutor està enfadat, 
trist, soprès, content,...), dificulta molt el 
llenguatge oral tant bàsic a dins i a fora 
l’aula i genera una molèstia que costa 
fer-ne conscient a persones d’edats tant 
primerenques. Mai podrem calibrar prou 

bé les conseqüències que està tenint en 
totes aquestes persones de l’esforç que 
els estem demanant durant aquest curs. 
La higiene de mans i la distància entre 
persones de fora del grup bombolla són 
aspectes menys agressius tot i que igual-
ment importants i influents a dins de 
l’escola.

4- Quin és el canvi més notable 
que heu notat a l’escola entre un 
curs normal i un en pandèmia?

Si parlem de pedagogia, no poder barre-
jar-nos entre nosaltres és el que ha tin-
gut més efectes al dia a dia de l’escola. 
Mascareta a banda, no hem pogut cele-
brar cap de les 13 festes que celebrem 
cada curs tal com les havíem celebrat. 
No hem pogut fer grups entre alumnes 
grans i petits per fer sortides, padrins de 
lectura o activitats assembleàries. A més 
a més, la participació de les famílies a la 
dinàmica escolar és habitual i això també 
s’ha vist greument afectat. Excepte que 
l’escola ha obert cada dia i malgrat algu-
nes coses s’hi ha assemblat força, res ha 
sigut com els altres cursos.

5- Hi havia temor a l’hora d’obrir 
les escoles però s’han demostrat 
que són espais segurs. Quina 
valoració en fa?

Les escoles s’ha vist que són segures 
per l’esforç de mestres, ajuntaments, 
famílies i, sobretot, alumnat. Els positius 
que hi ha hagut han sigut importats de 
fora de l’escola en un nombre molt im-
portant. Vull dir que han sigut pocs els 
casos de contagi generats a les escoles 
i a Fonollosa també ha sigut així. Ara bé: 
les escoles són espais segurs fins que 
deixen de ser-ho. Malgrat posem tots 
els elements per minimitzar el contac-
te entre alumnes, l’escola és justament 
on hi ha més contacte. Són moltíssimes 
les situacions on la distància és difícil de 
mantenir: al pati, al bus, al menjador,... A 
nosaltres encara no ens ha passat, però 
han sigut moltes les escoles que han 
hagut de confinar molts més grups dels 
que romanien al centre.

Entrevista a Roger Torras
Director de l’escola Agrupació Sant Jordi de Fonollosa


