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Fonollosa,
terra d’olors

Agents econòmics de
proximitat i recursos turístics

Fonollosa, terra d’olors. Olor de primavera, d’ametllers florits i terra humida per les pluges. De blat espigat
a l’abril, pipiripips i marges acolorits.
Olor de gra i palla a la sega, de sol radiant a mig estiu, de fonoll anisat i de
gresca i barrila de les festes majors
dels nostres pobles. Olor de fulla seca
caiguda dels arbres, de llenya estellada i fum de les llars de foc. Olor de pi i
molsa que s’endinsa pels nostres boscos. I, per què no, olor de porcs, vedells
i fems; d’horts i pagesia que treballa la
seva terra. Olor de tradicions, història i
cultura; natura, pau i tranquil·litat. Olor
de Torres, alzines i ermites; segles i segles de vivències i esforç. Això és tot el
què tenim al nostre petit municipi, als
nostres quatre pobles de Camps, Canet
de Fals, Fals i Fonollosa. Convidem a
endinsar-vos en un autèntic viatge ple
de sensacions!

Teniu a les vostres mans el primer catàleg d’agents econòmics de
proximitat i recursos turístics del municipi de Fonollosa. Des de les
Regidories de Promoció Econòmica i Comerç, i Promoció Turística i Difusió
del Patrimoni de l’Ajuntament de Fonollosa hem volgut editar aquest recull
amb totes les potencialitats del nostre territori, oferint la informació bàsica
d’aquells recursos de casa que podem utilitzar, tant els veïns i veïnes dels
quatre pobles, com tots aquells que ens visiteu. Aquesta vol ser una eina
per potenciar des dels locals de restauració i botigues, cases de turisme
rural, emprenedors, serveis i oficis, fins els elements del patrimoni històric,
natural i cultural més significatius.

Fonollosa us espera. Us donem la
benvinguda!

Eloi Hernàndez i Goretti Vila
Regidors de l’Ajuntament de Fonollosa

Som un territori petit amb grans potencialitats turístiques i de desenvolupament rural que s’han d’explorar i potenciar. L’emprenedoria i l’iniciativa
privada són elements cabdals per tirar endavant, sobretot en aquests moments. D’aquí neix la creació d’una “marca turística” del municipi, que
engloba tot aquest potencial i pren forma en el lema: “Fonollosa, terra
d’olors”.
Aquest recull s’ha fet gràcies als diversos agents econòmics que han desitjat
sortir-hi, facilitant i revisant la informació aportada. També hem d’agrair
la col·laboració de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i Ocupació de la
Diputació de Barcelona. Esperem que sigui una eina útil i pràctica.
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Contacte entitats

Associació Cultural de
Veïns de Camps
acrcamps@gmail.com

Associació Cultural,
Esportiva i Recreativa de
Canet de Fals
acercanetdefals@gmail.com
652694072

Associació Cultural i
Recreativa de Fals
acrfals@gmail.com
938368003
4 ···

Associació Cultural i
Recreativa de Fonollosa
info@acrfonollosa.cat
93 8366044

Informació d’interès
Ajuntament de Fonollosa
C/ Església s/n FONOLLOSA
Horaris: de dll a div de 9 a 2 del migdia
i dj de 2/4 de 5 a 2/4 de 8 de la tarda
Tel.: 93 836 60 05
www.fonollosa.cat
fonollosa@diba.cat

Llar d’Infants Rexics
Plaça de la Vila, Canet de Fals
Tel.: 93 836 61 56
rexiques@hotmail.com
Associació de Veïns i
Veïnes de Fals
avfals@gmail.com
938369094

Associació de Veïns i
Veïnes “La Fulla” de
Canet de Fals
aavvcanetdefals@gmail.com
636360012

Escola de Fonollosa
C/ Mestra Àngela Torras,
Fonollosa
Tel.: 93 836 60 79
a8017232@xtec.cat
Consultori Mèdic de
Fonollosa
Tel.: 93 836 61 56
Horaris: dilluns de 13,30h a
14,30h, dimecres de 18 h a 19h,
divendres de 9h a 10,30h

Consultori Mèdic de
Canet de Fals
Tel.: 670 47 13 03
Horaris: dimarts de 14 a 15h,
divendres de 11,30 a 12,30h
Consultori Mèdic de Fals
Tel.: 93 836 90 18
Horaris: dimarts de 11 a 12h,
dijous de 8 a 9h
CAP St. Joan de
Vilatorrada
Av. Torrent del Canigó, 2
Sant Joan de Vilatorrada
Tel.: 938 726 750
Per programació de visites cal
trucar al telèfon 902 111 444.

AG E N T S E C O N Ò M I C S

COMESTIBLES
RESTAURACIÓ

Forn de Fonollosa

Menjar sa Esteve,
1

D A D E S C O N TA CT E

Adreça: Plaça Major, 2 - 08259 Fonollosa.
Telèfon: 699000774 / 938366854
Correu electrònic: forndefonollosa@gmail.com
Pàgina web: www.forndefonollosa.weebly.com

D A D E S C O N TA CT E

scp
3

Adreça: Cal Feixas. Camps, afores.- 08259 Fonollosa.
Telèfon: 93 836 60 22
Correu electrònic: esteve@topomira.com
Pàgina web: www.menjarsa.com

Pa i rebosteria artesanal i
ecològica per encàrrec, els
dimarts i divendres. Treballem
de forma artesanal i tradicional.
Elaborem tots els nostres
productes amb ingredients
ecològics i de proximitat i els
coem al forn de llenya. També
podeu fer-nos una visita i conèixer
com treballem.

La Buena Estrella
D A D E S C O N TA CT E

2

Adreça: C/ Pla de la Vila, 5 de Canet de Fals - 08259 Fonollosa.
Telèfon: 93 836 96 82

Cultiu i cura del medi i animals amb maneig sostenible, per obtenir
aliments de màxima qualitat.
SERVEIS

Venda directa a associats.
Xurreria, venda i degustació de queviures.
6 ···

COMESTIBLES
RESTAURACIÓ

Restaurant
Masia Can Joan

Restaurant
El Molí de Boixeda
D A D E S C O N TA CT E

4

D A D E S C O N TA CT E
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Adreça: Ctra. de Calaf, Km. 8,7 (BV-3008) - 08259 Fonollosa.
Telèfon: 93 8368126 / 627 984 229
Correu electrònic: molideboixeda@hotmail.com
Pàgina web: http://www.molideboixeda.com

Adreça: Plaça de la Vila. Canet de Fals.- 08259 Fonollosa.
Telèfon: 93 836 81 51
Correu electrònic: masia@canjoan.cat
Pàgina web: http://www.canjoan.cat

Amb productes de qualitat i de la terra, elaboren una cuina
tradicional i catalana, plats de cuina actual, respectant i aprofitant al
màxim els productes de temporada, caça, bolets, verdures i fruites.
Es suggereix especialment la carta de postres artesanals, d’ara i
sempre. Carta de vins on es poden descobrir vins autòctons de la
zona de Fonollosa. Obert tots els festius per esmorzars i dinars.
Menú diari i carta.

A la Masia Can Joan podreu tastar des de la cuina tradicional
catalana pròpia de “pagès” fins a la modernitat de plats creats a
partir de l’experiència obtinguda, passant per les nostres carns a la
llosa, guisats tradicionals, una brasa d’alta qualitat i l’especialitat
en l’elecció de plats per al vostre banquet. Casaments, serveis a la
carta, dinars d’empresa, comunions i bateigs.

SERVEIS
SERVEIS

Accés i lavabo per persones amb mobilitat reduïda. Parc infantil,
taules exteriors, pàrquing per a clients i canviador per infants.

SERVEIS

Obert des de les 9:00h fins a les 21:00h. Dv. i ds. obert fins a les
23:30h, dg fins a les 18:00h (excepte futbol), dl. tancat tot el dia
··· 7

COMESTIBLES
RESTAURACIÓ

TURISME
RURAL

UMAC Cooperativa del Camp, sccl

Agrobotiga El Rebost
D A D E S C O N TA CT E

Adreça: Plaça de l’església, s/n de Fals - 08259 Fonollosa.
Telèfon: 93 836 81 00
Correu electrònic: umaccoop@terra.es
Pàgina web: http://www.umac.cat

6

Cal Escloper
D A D E S C O N TA CT E
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Adreça: Raval del Paisà - 08259 Fonollosa.
Telèfon: 93 872 90 63 / 620 27 39 39
Correu electrònic: info@calescloper.com
Pàgina web: http:/www.calescloper.com

Cal Escloper és una casa rural completament rehabilitada, situada
en el petit nucli anomenat Raval del Paisà, molt a prop del nucli rural
de Fonollosa.
És una casa datada del 1791, totalment restaurada de l’any
2003/2004. Té espais amplis per jugar, fer passejades, excursions a
peu i en bicicleta, (la casa en disposa de 4) o simplement gaudir de la
natura, la tranquil·litat i del cel estelat de les nits serenes.
La casa està envoltada de boscos i explotacions agràries, i només
a 300 metres del nucli rural del poble on hi ha els serveis bàsics i
transport públic a Manresa i Calaf.
A l’any 1966 es va fundar la cooperativa UMAC, denominació
corresponent a Utilització de Maquinària Agrícola en Comú amb
la finalitat de fer serveis agrícoles pels associats. S’ofereixen
els següents serveis:serveis de maquinària, explotació agrària i
ramadera, fàbrica de pinsos i agrobotiga.
8 ···

SERVEIS

7 persones (+ 2 llits addicionals). 4 habitacions. Sala d’estarmenjador. Cuina amb parament. Sala d’usos múltiples. 2 banys.
Botiga de productes de la terra. Zona de rentar i rebost. Porxo.
Zona barbacoa. Piscina. Zona de jocs. Wi-fi gratuït.

TURISME
RURAL

Cal Jan
Bastardas
D A D E S C O N TA CT E

Cal Teixidor
8

D A D E S C O N TA CT E
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Adreça: Cal Jan Bastardas. Camps - 08259 Fonollosa.
Telèfon: 93 8366248 / 686874972
Correu electrònic: caljanbastardas@gmail.com
Pàgina web: http://www.serradecastelltallat.com/allotjaments.htm

Adreça: C/ Sant Jordi, 12. - 08259 Fonollosa.
Telèfon: 93 7331245 / 610576897
Correu electrònic: info@calteixidor.com
Pàgina web: http://www.calteixidor.com

La Casa del segle XVIII completament restaurada, situada a cavall
entre la serra de Castelltallat i el Pla de Camps. Encara conserva
eines tradicionals de les masies típiques catalanes com les tines, la
premsa de vi, la pallissa, els corrons de batre, les piques de l’oli, etc.
Està adaptada per a persones amb minusvalies, disposa d’estables
per a cavalls, es fa collita de productes de l’hort i s’admeten animals
de companyia. La casa permet fer rutes a peu, en BTT o a cavall,
ideals per gaudir d’esplèndides panoràmiques a la muntanya de
Montserrat. Destaquen com a indrets d’interès les tombes del segle
VI (a 2 km), les Roques del Diable de Camps (a 500 mts), les Torres
de Fals (a 8 km), etc. Es pot gaudir també, de camp de futbol a 1 km,
dos camps de golf a 20 km i zona de pesca a 15 km.

Casa de poble datada del 1770. Reformada i acondicionada totalment.

SERVEIS
S E R8Vpersones.
EIS

SERVEIS

6-10 persones. 4 habitacions. 4 Habitacions (6-10 persones).
Menjador. Sala d’estar. Cuina amb llar de foc barbacoa exterior.
Sala polivalent amb llar de foc.
··· 9

TURISME
RURAL

La Tina
de Betlem

Cal Trisco
D A D E S C O N TA CT E
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Adreça: Raval del Paisà. - 08259 Fonollosa.
Telèfon: 93 8366028
Correu electrònic: caltrisco@gmail.com / info@construccionsvall.com

D A D E S C O N TA CT E
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Adreça: Masia Betlem. Fals - 08259 Fonollosa.
Telèfon: 93 8360321 / 666 687 248
Correu electrònic: info@casabetlem.com
Pàgina web: http://www.casabetlem.com

Casa de poble independent.

La Tina de Betlem és una caseta situada al costat de la masia de
Betlem, a la comarca del Bages a la Catalunya central, en un altiplà
a 550 m. d’alçada, a la vessant sud de la Serra de Castelltallat.
Des de l’any 1860 es constata l’existència de la casa. El seu inici està
lligat estretament al cultiu de la vinya. En un antic cobert on hi havia
una tina per guardar el vi, ara s’ha transformat totalment en una
confortable casa de turisme rural.
L’entorn és excepcional, permet gaudir de preciosos paisatges i
d’unes vistes úniques en plena natura de muntanya - mitja. Conèixer
el món rural en una explotació activa i on es conserven multitud de
referents de la història del país.

SERVEIS

SERVEIS

8 persones. 3 Dormitoris. Sala d’estar-menjador. Cuina amb
parament. Sala d’usos múltiples. 2 Banys. Porxo. 2 Terrasses. Zona
barbacoa. Wi-fi gratuït.

5 persones. 3 habitacions. Cuina amb parament. Sala d’estarmenjador. Llar de foc. TV i DVD.

10 ···

TURISME
RURAL

Masoveria
Sant Andreu
D A D E S C O N TA CT E
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Masia Caselles
D A D E S C O N TA CT E
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Adreça: Casa Sant Andreu. Fals. - 08259 Fonollosa.
Telèfon: 0034 93 1021946 / 664 07 08 99
Correu electrònic: masia_standreu@hotmail.com
Pàgina web: http://www.masoveriasantandreu.com/

Adreça: Masia Caselles. Camps. Afores s/n - 08259 Fonollosa.
Telèfon: 93 8366175
Correu electrònic: calclosa@hotmail.com
Pàgina web: http://www.masiacaselles.com

La masia de Sant Andreu data de l’any 1540, encara que la part més
antiga és l’ermita romànica que data del segle XIII. El seu patró
dóna nom a la casa. Està situada entremig del pla de Sant Mateu
de Bages i el pla de Camps. La seva situació és privilegiada ja que
està envoltada de camps de conreu de cereal, amb unes esplèndides
vistes a Montserrat i al Montseny. El pla de Sant Andreu us ofereix
pau i tranquil·litat. Per la seva situació, sense contaminació lumínica,
a la nit podeu contemplar els estels i durant el dia teniu la possibilitat
de fer bones passejades tant a peu com en BTT. L’allotjament està
situat a la planta superior de la masia, antiga masoveria, amb
entrada independent a la de la família de Sant Andreu.

Caselles és una antiga masia, situada a Camps, un petit poble del
municipi de Fonollosa.
La casa està en molt bona situació, doncs està envoltada de camps
conreats pel propietari de la mateixa masia, té el bosc a 200 metres,
disposa d’una àmplia zona d’esbarjo. A més a més, pel camí que va
a parar a la casa, no hi ha trànsit de cotxes, i això fa que la casa no
pugui ser més tranquil·la.
L’entorn permet fer-hi excursions, passejades, anar amb bicicleta de
muntanya o simplement gaudir del contacte amb la natura.
Un dels principals encants o atractius de Caselles és que conserva
velles construccions, elements i eines que s’utilitzaven per dur a
terme les feines de pagès d’abans

SERVEIS

SERVEIS

L’antiga masoveria, l’hem convertit en allotjament rural per a 6 persones ,senzill però
alhora acollidor, disposa de 3 habitacions dobles i un llit addicional; una bany complet, una
saló menjador, una habitació amb llar de foc, saleta de jocs i cuina totalment equipada

3 habitacions. Cuina, menjador i sala d’estar amb llar de foc. 2
banys (un dins l’habitació i l’altra comunitari). Casa adaptada per
minusvàlids. Zona de relax amb jacuzzi. Barbacoa sota cobert.
··· 11

SINGULARS

Bages Cargol, sl
Conserves Estany
D A D E S C O N TA CT E
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Adreça: Camí de Castelltallat, s/n 08259 Fonollosa.
Telèfon: 93 836 62 03
Correu electrònic: info@bagescargol.com
Pàgina web: http://www.bagescargol.com

Bodegues
Ramon Roqueta
D A D E S C O N TA CT E
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Adreça: Finca Jaumandreu - 08259 Fonollosa.
Telèfon: 93 874 35 11
Correu electrònic: info@ramonroqueta.com
Pàgina web: www.ramonroqueta.com

Història, cultura i negoci s’entrellacen a Bodegas Ramón Roqueta.
El conreu de la vinya i la producció de vi han estat l’activitat principal
de la família durant generacions i el Celler i la família propietària,
sempre han estat estretament vinculats amb el seu territori: el
Bages.
L’activitat empresarial s’inicia al 1898, l’any que Ramon Roqueta
Torrentó es va desplaçar a Manresa, capital de la comarca, per
comercialitzar en una botiga de Carretera de Vic els productes de la
masia familiar, en especial el vi i les patates, dos aliments bàsics de
l’època. A partir d’aquest moment, es convertí en el primer impulsor
de la empresa.
Actualment Ramón Roqueta està ubicat a la Finca Jaumandreu, on
el celler estableix de nou un nexe amb el territori a on va néixer i
aprofitant les peculiaritats i característiques de les seves vinyes, on
elabora els vins sota la Denominació d’Origen Catalunya.
Comerç a l’engròs de productes alimentaris.
Empresa pionera a Catalunya de venda de cargols i bolets silvestres,
al natural, envasats, congelats, deshidratats i plats cuinats.
12 ···

SERVEIS

Elaboració i criança de vins.

SINGULARS

Catalana de
Perforacions, sa

Caldecat-7 sl
D A D E S C O N TA CT E
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Adreça: Ctra. Manresa a Calaf, Km. 3,2 - 08259 Fonollosa.
Telèfon: 93 8368141 / 93 8368016
Correu electrònic: caldecat@caldecat.com
Pàgina web: http://www.caldecat.com

Adreça: C/ Major, nº 8 - 08259 Fonollosa.
Telèfon: 93 836 60 11
Correu electrònic: perforacions@catalanadeperforacions.com
Pàgina web: http://www.catalanadeperforacions.com

Empresa dedicada a la caldereria des de 1975, s’ha especialitzat en
el disseny, fabricació i muntatge de dipòsits i recipients especials.

Catalana de Perforacions, S. A., és una empresa especialitzada
en perforacions verticals per la captació d’aigües subterrànies i
perforació horitzontal dirigida. La divisió de perforació horitzontal
dirigida va importar l’any 1997 el “knowhow” d’aquesta tecnologia al
mercat espanyol, una tecnologia que substitueix l’obertura de rases,
tall de carrers i aixecament de voreres. El sistema consisteix en una
perforació pilot, constituïda per un capçal dirigible i un barnillatge de
perforació flexible que permeten realitzar perforacions dirigides per
sortejar els obstacles existents en el traçat. Aquest mètode, ràpid,
net i ecològic, permet la instal·lació de serveis tals com aigua, gas,
electricitat, comunicacions... així com la instal·lació sota nivell freàtic
de drenatges marins, regeneracions de platges, descontaminació de
sòls, reconstrucció i ampliació de col·lectors, .....
··· 13

SINGULARS

Construcció i materials

Joan Duocastella
D A D E S C O N TA CT E

Elèctrica Pintó, sl
18

D A D E S C O N TA CT E
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Adreça: Casa Nova del Camí de Camps. Bústia 317 - 08259 Fonollosa.
Telèfon: 93 8366154 / 659748682 / 699931975
Correu electrònic: materialsduocastella@hotmail.es
Pàgina web: www.materialsduocastella.com

Adreça: C/ Major, nº 8 - 08259 Fonollosa.
Telèfon: 93 836 60 36
Correu electrònic: pinto@electricapinto.com
Pàgina web: http://www.electricapinto.com

Empresa que es dedica a la construcció i rehabilitació d’edificis tant
interiors com exteriors, i la venda de materials de construcció.

Elèctrica Pintó disposem d’un servei de consultoria capaç d’analitzar
necessitats, definir solucions i assessorar; d’un servei d’enginyeria
que elabora i executa projectes, pressupostos, integra sistemes,
etc. La nostre activitat principal són les captacions, instal·lacions
de tractament i distribució d’aigua, equipaments de pous, servei de
manteniments preventius, reparació d’avaries, serveis d’eficiència
energètica, teleassistència en línia, etc. Un departament de
telecontrol que engloba sistemes de supervisió i control de xarxes
d’aigua potable i residuals, nous departaments especialitzats
en energies renovables com ara la fotovoltaica i mini eòlica per
autoconsum, biomassa, geotèrmia, solar tèrmica, etc.

SERVEIS

SERVEIS

Camió grua, màquina mini, venda de tot tipus de material de
construcció, pedra picada manual i a mida, rehabilitació,...
14 ···

Instal·lacions electrohidràuliques i energies renovables

SINGULARS

Fusteria, mobles i
decoració Closa
D A D E S C O N TA CT E

Materials de
construcció J. Sarri
20
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Adreça: C/Major - 08259 Fonollosa.
Telèfon: 93 836 60 55
Correu electrònic: fusteriaclosa@telefonica.net
Pàgina web: http://www.fusteriaclosa.com

Adreça: Casa Sarri - Canet de Fals - 08259 Fonollosa.
Telèfon: 93 836 81 84
Correu electrònic: jsarri@jsarri.com
Pàgina web: http://www.jsarri.com

Fusteria, mobles i decoració. Finestres, portes, cuines, mobles, tot
fusta. Finestres d’alumini.

Empresa dedicada a la venda de materials de construcció.
Subministrem el material necessari per a la construcció de casa
seva. Des del formigó i ferro de la fonamentació fins a les rajoles i
accessoris del bany.
Disposem de varis camions-grua amb els que realitzem transports,
descarregues en alçada, descàrregues de formigó amb cubilot,...
Subministrament d’aigua potable en camió-cisterna; estufes de
biomassa; venda de pellets, llenya,...
··· 15

SINGULARS

Reciclàrids sl
D A D E S C O N TA CT E

Tot-Llar 2010, scp
22
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Adreça: Can Canals- 08259 Fonollosa.
Telèfon: 93 8764444 / 620282759
Correu electrònic: reciclarids@vilavila.com
Pàgina web: http://www.vilavila.com/reciclarids/arids-reciclats

Adreça: Hug de Mataplana, 6 de Canet de Fals - 08259 Fonollosa.
Telèfon: 93 8368585 / 653967868
Correu electrònic: totllar2010@yahoo.es
Pàgina web: http://www.tot-llar2010.com

Planta de reciclatge d’àrids. Venda d’àrids reciclats. Reciclatge de
runes i residus de la construcció. Gestor autoritzat nª E. 967.07

Som una petita empresa, amb seu a Canet de Fals, que ens
dediquem principalment al muntatge de pladur, enguixats,
aïllaments tèrmics i acústics, insonoritzacions, mobles i decoració
amb pladur, fals sostre registrables i petits arranjaments de pisos,
cases i locals. Els pressupostos són sense cap compromís.

SERVEIS

SERVEIS

Reciclatge de RCD’s (Residus de la Construcció i Demolició) i
venda d’àrids reciclats.

Guix, pladur, insonorització, aïllaments tèrmics i acústics,
resistència al foc,..

16 ···

ALTRES

Centre de
Recuperació d’Èquids
D A D E S C O N TA CT E
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GOSCAN
D A D E S C O N TA CT E
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Adreça: Molí de Fals - 08259 Fonollosa.
Telèfon: 669 990 139 / 938368234
Correu electrònic: refugio.leonor@yahoo.es
Pàgina web: http://www.asociaciondefensaequidos.org

Adreça: Crta. Calaf, Km 2 (BV-3008) - 08259 Fonollosa.
Telèfon: 93 876 40 51
Correu electrònic: goscan@goscan.net
Pàgina web: http://www.goscan.net/

És el primer centre a Catalunya que ofereix una segona oportunitat
als cavalls, burros i mules abandonats o maltractats.

Cria - residència canina. Goscan és un centre de cria, venda de
cadells, ensinistrament i residència canina i felina que compta amb
més de 30 anys d’experiència. Ofereix als seus clients un servei
integral per a animals de companyia.
Els clients de Goscan poden ser partíceps del creixement de la seva
mascota des dels primers dies (moment en què s’escull el cadell
dintre la ventrada i es coneixen els pares) fins el dia de la seva
entrega (entre els dos i tres mesos).

SERVEIS

SERVEIS

Recollida de cavalls a Catalunya.

Residència canina i felina, i venda de cadells.
··· 17

ALTRES

Perruqueria
Paquita Puigdellívol
D A D E S C O N TA CT E

Adreça: Casa Cabot. Fals - 08259 Fonollosa.
Telèfon: 630 403 894 / 93 836 81 90
Correu electrònic: paquipuig30@hotmail.com

Mercat setmanal
municipal
26

D A D E S C O N TA CT E
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A la Plaça de la Vila de Canet de Fals

Els diumenges, de 9 a 2 del matí, s’instal·la un petit mercat ambulant
a la Plaça de la Vila de Canet de Fals, on es poden trobar productes
bàsics de primera necessitat: fruita i verdura; peix fresc; pa; xurreria;
flors i planters; menjar per animals; roba de dona, home, nen i nena;
calçat; bijuteria; joguines;...

Construccions
Vall Fonollosa, sl
D A D E S C O N TA CT E
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Adreça: Raval del Paisà, s/n - 08259 Fonollosa.
Telèfon: 93 8366028 Correu electrònic: info@construccionsvall.com
Pàgina web: http://www.construccionsvall.com
Perruqueria unisex, oberta de dimarts a dissabte.
SERVEIS

Imatge personal.
18 ···

Empresa de construcció i
restauració, classificada per la
Generalitat de Catalunya.

ALTRES

Construccions
Jubert, sl
D A D E S C O N TA CT E

Urbofals
29

Adreça: C/ Major, 12 - 08259 Fonollosa.
Telèfon: 93 8366120

D TE ES C O N T A C T E
D A D E S C O N DT A C
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Telèfon: 93 8368100
Correu electrònic: urbofals@gmail.com
Pàgina web: http://www.umac.cat

Construccions d’obra nova; reparacions en
tot tipus d’obra; cuines i banys moderns o
rústics. Molts anys d’experiència en treballs
de restauració de masies de pedra.

O’s

D A D E S C O N TA CT E
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Adreça: C/ Bernat d’Anglesola, 11. Canet de Fals.- 08259 Fonollosa.
Telèfon: 902 10 37 33 Correu electrònic: notarias@os-notarias.es
Pàgina web: http://www.os-notarias.es
Enquadernació artesanal de
notaries; material d’oficina;
impresos personalitzats.

Topografia Mira
D A D E S C O N TA CT E

Adreça: Cal Feixas. Camps, afores.- 08259 Fonollosa.
Telèfon: 639355681 Correu electrònic: amalia@topomira.com
Pàgina web: www.topomira.com
Topografia – Enginyer de mines. Aixecaments
topogràfics, replanteigs d’edificis, carrers i
places, mesuraments de finques i edificis,
cubicacions de terres, replanteigs en
agricultura, projectes i estudis.

31

La societat Urbo Fals, SL. fundada l’any 1996 pels mateixos socis
de la Finca La Torra a parts iguals per la gestió i desenvolupament
de les zones urbanitzables, principalment de la nostra finca en
sòl urbà, gestionant desde la parcel.lació i venda de parcel.les
fins a la construcció de vivendes unifamiliars adossades i aïllades.
Actualment també gestiona el camp solar de producció d’energia
··· 19
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Conjunt monumental de les Torres de Fals
32

Al vessant dret de la riera de Fonollosa, en un lloc estratègic al llarg de
l’antic camí ral que menava de Barcelona a Cardona, trobem el conjunt
monumental format per les torres de l’antic castell de Fals, l’església de
Sant Vicenç de Fals, la seva rectoria i el cementiri.
Les primeres notícies del conjunt daten del 995, quan en ple procés de
repoblació de les terres de frontera, l’actual territori del Bages quedà
definit per un gran conjunt de fortificacions a les seves zones més
elevades que defensaven els nous territoris conquerits. Sota els dominis
dels Vescomptes de Cardona, aquests posaven homes de confiança al
capdavant dels castells, els castlans, sent pel castell de Fals el cavaller
Bonfill de Fals el primer del qual en tenim referència l’any 1018.
El Cardener esdevé límit històric de la Catalunya Vella, i les valls que
recorren aquest territori d’est a oest, com la de Rajadell o la de la Riera

de Fals en la qual ens trobem, marquen la direcció de conquesta dels
comtats catalans vers els territoris de l’oest com la Segarra.
El castell
Del conjunt defensiu de les Torres de Fals en resten actualment dues
torres. La primera torre, adossada i protegint les edificacions religioses,
s’alça sobre el pujol arribant fins als 19 metres d’alçada. A la base
observem pedres de grans mides sense treballar lligades amb morter
de calç. La segona torre, s’alça 17 metres en un rocam sobre el Torrent
de l’Infern. En aquest cas l’estructura està formada per blocs de pedra
ben treballats disposats en files horitzontals a trencajunts. Ja en el segle
XIX es va protegir la torre amb l’actual mur perimetral que la rodeja. La
Torre “Nova” es connectava amb la torre “vella” i el recinte murallat a
través d’un pont elevat sobre el fossat.
··· 23
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Església de
Sant Vicenç de Fals

L’alzina centenària
del mas Querol

33

De la primitiva església romànica pràcticament no en queden restes
apreciables, els pocs vestigis indiquen que era d’una sola nau en
disposició est-oest. Al costat del campanar, es preserva la capella
gòtica (s.XVI), que manté varis elements característics d’aquest estil
com una finestra geminada ogival o una fornícula acabada amb arc
apuntat de dimensions notables.
Al llarg del segle XVII dues grans intervencions varen canviar
totalment la fesomia de l’església. Durant la primera meitat del s. XVII,
tot i mantenir la llargada del temple romànic, se n’augmentà la seva
amplada, mentre que a finals de segle s’hi afegí un cos de nau tant a
ponent com a llevant.
D’aquesta reestructuració de l’església daten també els dos accessos
visibles a la façana sud de temple. La principal, amb la data gravada
de 1656, i un altre al costat amb la data 1647 que devia ser tapiada
poc després de construir-se. Al segle XVIII s’aixecà l’actual campanar.
Finalment, al 1885 s’afegí la Capella Fonda sobre l’antic cementiri,
definint l’aspecte actual del conjunt.
24 ···
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L’alzina centenària de Querol du el nom del mas que es troba a tocar.
Aquest impressionant exemplar de Quercus ilex, situat a Fonollosa,
fou declarat arbre monumental per la Generalitat de Catalunya. La
seva espectacular simetria i la seva bellesa global la converteixen en
una de les alzines més belles del Bages. Perímetre de base: 5,64m.
Alçada:16,82m. Amplada de la capçalera: 20m
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Pabordia de
Santa Maria de Caselles
35

El conjunt es troba prop del poble de Camps. La Pabordia o priorat
de Caselles era un petit monestir vinculat a Santa Maria de l’Estany.
Va ser fundat vers l’any 1220 pels senyors feudataris del castell de
Fals. L’església romànica, consagrada pel Bisbe de Vic Bernat Calvó
el 1235, es conserva sencera encara que destinada a usos profans.

Sepultures de sant Esteve de Camps o

tombes de Camps

36

Sortint del poble de Camps en direcció a llevant, s’hi arriba al cap
d’uns 800m, passat el cementiri. Es troben a uns pocs metres dels
enderrocs de l’esglesiola de Sant Esteve, a tocar d’una barraca de
pedra seca. Consisteixen en tres tombes excavades a la roca, amb
unes llargades que oscil·len entre el 1,80m i el 1,90m, uns 40cm
d’amplada i uns 25cm de fondària. Estan orientades en direcció a l’est,
malgrat que alguna ha patit alguna esllavissada.
··· 25
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El Pou de glaç
del rector

Capella de Sant Joan
Jaumandreu

37

Es tracta d’una estructura de pedra de planta circular i secció
cilíndrica d’època moderna i situada al marge dret de la riera
Fonollosa. Va ser construïda poc abans de l’any 1606. Un document
del 19 de novembre de l’any 1606 fa referència a una concessió dels
drets d’ús d’aigua entre Francesc Massana i el rector Jeroni Gallart,
rector de Fals. Sembla per les dimensions d’aquest pou que el seu ús
seria bàsicament particular, tot i que no es descarta que se’n pogués
comercialitzar una bona part del glaç excedent a la veïna ciutat de
Manresa. Va ser restaurat fa alguns anys gràcies a l’esforç dels veïns
organitzats a l’empara de l’entitat associació de veïns i veïnes de Fals
en col·laboració amb l’ajuntament de Fonollosa.
26 ···
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Els orígens de la capella de sant Joan Baptista de Jaumandreu es
troben estretament lligats a la història del Mas Jaumandreu. La
primera referència documental és de l’any 1599. Aquest edifici
rectangular va ser construït com a capella particular. La capella
presenta la porta principal orientada a migdia precedida d’un porxo
amb teulada a doble vessant. Actualment s’hi fa una missa a l’any, el
dia 15 d’agost, per la festivitat de la Mare de Déu d’Agost, promoguda
per l’associació de veïns i veïnes de Canet de Fals.
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Santa Maria de Camps
39

Actualment al petit nucli de Camps. Aquesta església parroquial es
trobava dins l’antic terme del castell de Castelltallat, en el lloc de
Cans. El lloc i l’església apareixen documentats el 950 quan el comte
Borrell dóna al monestir de Santa Cecília un alou situat al castell de
Montedon (nom antic de Castelltallat), anomenat Cancis, amb les
esglésies de Santa Maria, Sant Pere i Sant Mamet. El 1760 s’inicia la
construcció d’un nou temple, la qual cosa fa que desaparegui gairebé
tot l’edifici antic.

Església de la
Santa Creu de Fonollosa
40

L’església de la Santa Creu de Fonollosa és un edifici religiós consagrat
com a parròquia del nucli. La primera menció que tenim del nucli de
Fonollosa és de l’any 1029, quan el vescomte de Cardona fa donació a
santa Cecília de Montserrat d’unes terres situades al terme del castell
de Montedon (Castelltallat), situades als llocs de Camps i Fonollosa.
L’església en origen probablement degué ser un edifici d’estil romànic
que s’anà modificant i transformant. Malgrat tot, entorn el segle XVII
aquest edifici ja es degué considerar vell optant pel seu enderrocament
i construcció d’un nou temple d’estil proper al “neoclàssic”, que és el
que apreciem actualment.
··· 27
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Capella de Santa Justa
i Santa Rufina (La Vall)
41

Es tracta d’una capella rural ubicada al turó anomenat Puig de la
Vall, pertanyent al mas la Vall, arran de la carretera BV 3008. Sembla
que la capella va ser construïda a la dècada del 1910 uns metres
més al sud de la capella original, ja que es trobava en molt mal estat
de conservació. El nou edifici seria el que actualment es pot veure.
Tradicionalment s’hi feien dues misses a l’any. De l’antiga capella no
se’n coneix la seva localització.
28 ···

Capella de Sant Andreu
de Comallonga
42

Capella propera al mas sant Andreu, al nord del terme de Fonollosa, a
tocar de sant Mateu de Bages. Es trobava dins l’antic terme del castell
de Sant Mateu de Bages, encara que avui estigui dins el municipi de
Fonollosa. En aquesta església hom hi pot observar diferents etapes
constructives i remodelacions l’aparellat de les quals s’aiguabarreja
en un sol edifici, on l’obra gòtica destaca per sobre les altres. De la
primitiva construcció romànica sembla que resten encara alguns
fragments de mur, especialment als laterals de la nau, juntament
amb els vestigis del portal, que s’havia obert a migdia.
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Antiga capella de
Sant Mamet de Bacardit
43

Les ruïnes de l’església es troben situades entre els masos de Bacardit
i Casalot. Conserva la planta rectangular i un petit absis. La primera
documentació escrita apareix citada l’any 950. Molt probablement es
tractaria d’una capella rural que al segle XVII ja estaria enrunada.
L’any 1685 el culte ja s’havia traslladat a la nova capella edificada al
costat del mas Bacardit.

Santa Maria
del Grau de Fals
44

L’església s’alça sobre un petit graó, al costat del mas Grauet, des d’on
es domina visualment tot el pla de Fals. El lloc i l’església apareixen
citats el 1039. Aquesta església es trobava dins l’antic terme del
castell de Fals. Es tracta d’una construcció formada per dos cossos
d’edifici. La nau correspon a una obra romànica edificada al segle XII,
mentre que l’atri, que antigament era la capçalera, és una construcció
prerromànica. L’església compta amb una talla de fusta de la Mare de
Déu del Grau.
··· 29

PATRIMONI
ARQUITECTÒNIC,
NATURAL i
HISTÒRIC

Barraca de vinya
de cal Bisbe

Torre Sagimona
45

Torre medieval envoltada per les dependències d’una masia amb
reminiscències dels segles XV-XVI, molt reformada al segle XVIII. Al
costat de ponent hi ha ubicades un conjunt de 10 tines. La torre és una
construcció de planta circular i de 5,85m de diàmetre exterior. L’alçada
de l’edifici és de 14,25m. La porta d’entrada es troba a la banda
sudoriental rematada per una llinda formada per un bloc monolític de
pedra. Per sobre d’aquest hi ha un arc de mig punt adovellat. L’aparell
dels murs és de pedra lligada amb morter de calç. A la façana presenta
diverses obertures realitzades en època moderna. La tipologia de
l’edifici guarda les característiques típiques de les construccions
militars del segle XI. És probable que la torre formés part del conjunt
defensiu del castell de Fals, ja que en controlaria l’accés pel cantó del
pla de Fals.
30 ···
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La barraca de vinya de Cal Bisbe es troba situada prop de la casa
anomenada Can Freixa de Camps, malgrat trobar-se en propietat de la
casa de Cal Bisbe. Es tracta d’una barraca de planta ovalada construïda
seguint la tècnica constructiva de la “pedra seca”. A diferència de la
resta de barraques del terme, aquesta destaca per les seves grans
dimensions (6,50m d’amplada x 2,60m d’alçada fins la teulada x 2,50m
de fondària), i per trobar-se interiorment compartimentada en tres
espais, un central i dos laterals.
Les construccions de “pedra seca” són el testimoni d’una forma de
vida tradicional estretament lligada al conreu de la vinya. La funció
de dites barraques era la d’assegurar l’aixopluc del pagès i poder
guardar les eines de conreu de la vinya.
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Tomba del
Grau de Fals

Roques del Diable
47

49

La tomba del Grau de Fals es troba
excavada sobre una gran roca situada
al mig d’uns camps de conreu, a
només 150m de l’església preromànica
de la Mare de Déu del Grau de Fals.
Presenta unes mesures aproximades de
2,10m de llargària i 0,45 m d’amplada i
fondària, orientada en sentit nord-sud.
Cronologia: IX-XI.

Tomba de can Feixes
48

La Tomba de Can Feixes es troba a
uns 606 m snm damunt un promontori
rocós que s’alça sobre els camps de
conreu. La tomba és excavada a la roca
de planta rectangular i d’orientació
est-oest. Mesura 1,70m de llargària i
0,74m d’amplada i 0,08m de fondària.
Cronologia: IX-XI.

Les Roques del Diable formen una plataforma rocosa sobre elevada
damunt els camps de conreu, situada entre el torrent de Bacardit o
de Camps i el Torrent de Fonollosa. Es tracta d’una formació calcària
afectada per un procés de carstificació que presenta un seguit de
perforacions, marques i senyals que en algunes ocasions semblen
petjades, carotes o peus. Popularment existia la tradició de que
aquestes marques havien estat efectuades pel diable. Els infants tant
de Fonollosa com de Camps acostumaven a visitar l’indret amb una
certa por i misteri. Actualment l’indret es troba cobert de vegetació
i mancat de visibilitat. Malgrat això, la tradició del lloc ha estat
conservada i l’accés, senyalitzat.
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Creu de terme
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La creu original probablement gòtica fou destruïda durant la Guerra
Civil, de la qual se’n conserva la base de graons de pedra. La Creu nova
va ser finançada per subscripció popular i restaurada posteriorment
l’any 1942. Aquesta creu marcava una cruïlla de dos camins que
travessaven el nucli de Fals. Un d’ells era el camí ral que venia de
Calaf en direcció Callús passant pel molí de Boixeda i Jaumandreu
i l’altra, venia de Castelltallat en direcció Manresa passant per
Fonollosa i el Grauet.
32 ···
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La tina de Can Xamal és una tina isolada ubicada a tocar del camí
d’accés a Can Xamal. És de planta circular, d’uns 3,5m d’alçària pel
costat de llevant, realitzada en pedra seca, amb un finestró a llevant
i una porta d’accés al nord. El seu interior és revestit amb cairons de
pedres rebaixades. Cronologia: segle XIX.
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Llegenda dels
Espatllats

Fonts
52

La llegenda dels Espatllats dóna nom a un paratge rocós proper al
nucli de Fonollosa, on es diu que antigament hi havia hagut una casa
que va desaparèixer sota la runa a causa de fenòmens poc clars. Va
ser recollida en un llibre de llegendes i rondalles del Bages. Un dietari
de l’any 1762 de Salvador Devant, sastre de Fonollosa, permet enllaçar
la història amb la tradició oral. Segons es desprèn del document en
el dia 14 del mes de maig de l’any 1762 a les 7 de la matinada hi
va haver un gran estrèpit a la “Pujada de Sadernà” produint-se un
esfondrament o esboranc en el terreny que va causar un gran impacte
i ressò a tots els que ho van veure.
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El municipi de Fonollosa compta amb diverses fonts naturals, situades
en racons i paratges de bellesa extraordinària, on podreu gaudir del
repòs i el descans enmig de la natura. La majoria d’aquestes no estan
controlades sanitàriament, per la qual cosa, no se’n pot garantir la
potabilitat.
Font de les Oliveres (Fals)
Font del Paisà (Fonollosa)
Font dels Pins (Fals)
Font de cal Majà (Camps)
Font del Pere Jutge (Camps)
Font del molí del Soler (Camps)
Font del Balç (Fonollosa)
Font de Montconill (Fals
Font de Fonollosa (Fonollosa)
Font de la Tosca (Canet de Fals)
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Calendari de
festes i activitats
GENER
• Dia 5: Cavalcada de Reis a Fals i Fonollosa.
• Sant Vicenç: Festa Major d’Hivern a Fals.

AGOST
• Diumenge pròxim al dia 18, Santa Elena: Festa
Major de Fonollosa.

MARÇ
• Pasqua florida: Caramelles a Camps, Fals i
Fonollosa.

SETEMBRE
• 11 de setembre: Diada Nacional de Catalunya.
Acte institucional a Cal Xamal.

ABRIL
• Fira de Primavera a Canet de Fals.

OCTUBRE
• Fira artesanal de Camps.
• Sarau del Most a Fals.

MAIG
• Santa Creu: Festa Major de Camps.
• Pasqua Granada: Festa Major de Fals.
• Diumenge després de Pasqua Granada: Aplec
del Grau a Fals.
• Festa Rociera a Canet de Fals.
JULIOL
• Vesprades sota l’Alzina de Fonollosa, a l’Alzina
centenària del Mas Querol.
• Festa Major de Canet de Fals.

DESEMBRE
• Diumenge pròxim al 13, Santa Llúcia: Festa
Major d’hivern a Camps.
• Dies variables de desembre i gener: Pessebre
Vivent del Bages a les Torres de Fals, i Nit Viva
a Fonollosa.
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