
Sant Fruitós de Bages disposarà
de dos hotels d’insectes  per tal
d’afavorir la proliferació de fauna
que eviti les plagues o malalties
que puguin afectar les àrees ver-
des del municipi.

Una d’aquestes estructures ja
s’ha instal·lat a l’entrada del mu-
nicipi, a tocar del camí que re-
corre els horts de la Sagrera, i l’al-
tra s’ubicarà a l’entrada del parc
de la Torre del Sanmartí, des de
l’avinguda Lluís Companys.
Aquest segon hotel d’insectes és
previst que s’acabi de construir en
el marc d’una acció participativa
durant la Festa de la Tomacada
d’enguany.

L’hotel reprodueix els hàbitats
naturals dels insectes i serveix
perquè s’hi puguin refugiar, tenint
en compte que els proporciona
un lloc idoni per protegir-se du-
rant l’hivern. Alhora, els facilita un
espai tranquil per tal que hi facin
les postes i es puguin reproduir.

Aquestes instal·lacions ajuden
a reduir la utilització de productes
químics als jardins i parcs a través
de la potenciació d'espècies ani-
mals com els insectes.
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Sant Fruitós tindrà
dues instal·lacions
de refugi per a
insectes que ajudin
a prevenir plagues

AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS

Un dels refugis d’insectes instal·lat

Fonollosa tindrà una escola to-
talment rehabilitada i ampliada el
2022. L’Ajuntament i la Generali-
tat han acordat tirar endavant el
conveni que ho ha de fer possible,
amb un projecte valorat en 1,8 mi-
lions d’euros, i en el qual es vol co-
mençar a treballar les properes
setmanes.

L’acord estableix que la Gene-
ralitat es farà càrrec de la pràctica
totalitat del cost (1,7 milions),
mentre que l’Ajuntament hi apor-
tarà la resta i també assumirà la re-
dacció del projecte i la direcció de
l’obra, una qüestió que l’alcalde,
Eloi Hernàndez, ha posat en valor
perquè «serem nosaltres els que
tindrem el poder decisori per fer-
lo a la nostra manera». En aquest
sentit, apunta que es vol engegar
un procés participatiu i obert,
amb una comissió que també in-
clogui els ajuntaments d’Aguilar
de Segarra i Rajadell (que formen
part del mateix àmbit escolar), les
famílies, l’AMPA i tota la comuni-
tat educativa.  

Aquesta comissió es donarà
aproximadament un any de mar-
ge per definir com vol l’escola i te-
nir redactat el projecte, i ja es po-
dria iniciar el procés de licitació i
adjudicació de l’obra perquè esti-
gui llesta durant el 2022.

L’Escola Agrupació Sant Jordi
de Fonollosa va complir mig segle
l’any passat, i ha anat creixent fins

als aproximadament 200 alumnes
actuals (de P-3 fins a 6è de primà-
ria). La reforma que es planteja
ara no es fa en vista a tenir-ne més,
sinó a donar més confortabilitat
als que pot acollir, tenint en
compte que «pràcticament hi ha
els mateixos espais ara que quan

n’hi estudiaven 80», tret d’alguns
porxos que s’han cobert o de la
instal·lació d’algunes cargoleres,
apunta Hernàndez. I és que, si bé
es vol mantenir l’essència d’escola
rural que ha tingut sempre, la
construcció és pròpia d’una altra
època, «amb edificis separats i
poc eficients i on han anat sorgint
patologies i problemes d’humi-
tats», diu l’alcalde, per la qual cosa
es fa necessari «repensar algunes
estructures», fins al punt que la
part més antiga «haurà d’anar a 
terra», i tot plegat es reformularà

a partir d’uns criteris d’eficiència
energètica

Es tracta d’una obra complexa
i de gran envergadura, sosté Her-
nàndez, «i un dels projectes més
prioritaris d’aquest mandat». Això
obligarà Ajuntament i Generalitat
a buscar espais alternatius, si con-
vingués, on poder encabir part
dels alumnes mentre durin les
obres, ja sigui en locals munici-
pals o en cargoleres provisionals,
diu l’alcalde, tenint en compte
que per ara tots els escenaris són
oberts. 
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Fonollosa engega el procés d’ampliació i
reforma de l’escola que preveu per al 2022
La Generalitat assumirà quasi la totalitat dels 1,8 milions del cost, i l’Ajuntament, el projecte i l’obra
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Una imatge de l’escola Agrupació Sant Jordi de Fonollosa, que ja té mig segle d’història
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L’Associació del Ball Popular de
Gitanes de Sant Vicenç ha desti-
nat al Banc d’Aliments gestionat
pel Col·lectiu Mossèn Rovira Te-
nas els 450 euros recaptats en-
guany amb el ball virtual que es va
celebrar el 31 de maig passat, en
què es van aplegar més de 200 ba-
lladors i balladores a les seves ca-
ses i que va ser vist per més de
2.000 persones a les xarxes.

D’altra banda, l’associació ha
tancat la segona tongada de con-
fecció de mascaretes fetes pel
grup de puntaires i que ja sumen
gairebé 5.000 unitats repartides
entre el CAP de Sant Vicenç, la re-
sidència d’avis i l’OAC.
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El Ball de Gitanes 
de Sant Vicenç dona
450 euros al Banc
d’Aliments del poble

L’escola Agrupació Sant Jordi
de Fonollosa ja ha complert
50 anys, i la seva estructura
ha quedat petita i obsoleta


