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CIRCUITS DE FONOLLOSA
L’itinerari comença al mateix nucli de
Fonollosa, en una placeta on hi ha una
font, les bústies, la parada de Bus i
cartells d’informació turística. Cal sortir
del poble i resseguir la carretera BV3008, en direcció Sant Joan de Vilatorrada
uns 80 m. El circuit s’inicia amb un petit
sender no apte per a bicicletes, que
trobem arran de la carretera pel seu
costat dret. El sender ens acosta a la
riera de Fonollosa. La primera cruïlla la
trobem al Pou del Masoveret. Des d’aquí
cal continuar riera avall en un sender
que ressegueix antics marges de conreu
i alguns horts actius. Cap a la dreta el
camí passa per un pontet que s’enﬁla
costa amunt i ens duu directament
a l’alzina de Querol. De tornada dels
circuits el farem en sentit descendent.
Sortint del pou del Masoveret anem
trobant senyals indicadors que ens
marquen el traçat de l’itinerari ﬁns a un
punt que ens trobem obligats a travessar
la riera i resseguir-la a partir d’aquest
moment pel seu costat dret (obaga). El
sender passa per un antic rec que ens
condueix ﬁns a un ediﬁci singular de
pedra seca. La gent més gran coneix
aquesta antiga construcció com a molí
del Rec. El camí hi passa pel davant i
s’enﬁla un xic entre les boixedes i el bosc
que ha ocultat antigues feixes. El sender
ﬁnalment es troba amb la pista rural
que vé del Raval del Paisà, un dels altres
punts on es pot iniciar el recorregut. Hem
arribat al pont de la Fassina. La pista
s’enﬁla suaument costa amunt. Trobarem
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Ajuntament de Fonollosa
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Punt d’Informació Turística
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www.fonollosaturisme.cat

Disseny: Fina Duocastella. Any 2014.
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Restaurant Masia de Canet
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Adreça: Plaça de la Vila. Canet de Fals. 08259 Fonollosa
Telèfon: 93 8368151 / 686 763 595
Correu electrònic: masia@canjoan.cat
Pàgina web: http://www.canjoan.cat
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A la Masia de Canet 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.
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DADES CONTACTE

Adreça: Carrer Santa Elena, 4 - 08259 Fonollosa
Telèfon: 93.836 61 30
Correu electrònic: calcalet@hotmail.es
Al restaurant cal Calet podreu degustar cuina casolana catalana.
La seva especialitat són les carns a la brasa i els esmorzars de
forquilla.
Antigament el restaurant era un petit cafè que acollia tots els habitants de Fonollosa i voltants
d’ideologia política d’esquerres.Es va construïr l’any 1910 amb el nom Cafè del Calet.
El cafè era un espai de trobada, essent el moment àlgid la festa major, quan pujaven els músics
i se celebrava el ball a la gran sala del primer pis.
Compten amb menú diari, menú de cap de setmana, menú per a grups.
SERVEIS

Obre tots els dies de 09:00 h a 17:00 h, excepte els caps de setmana que obre a les 08:30 h
ﬁns a les 20h. Petita botiga de queviures.

Cal Jan Bastardas
DADES CONTACTE

Adreça: Cal Jan Bastardas. Camps. 08259 Fonollosa.
Telèfon: 634766277
Correu electrònic: caljanbastardas@gmail.com
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. Disposa d’estables per a cavalls, es fa la collita de productes de l’hort .
La casa permet fer rutes a peu, en BTT o a cavall, ideals per gaudir d’esplèndides panoràmiques
de 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 m. ) les Torres de Fals ( a 8 km ).
SERVEIS

Capacitat per a 8 persones. 2 habitacions dobles amb bany, 2 habitacions dobles sense bany,
piscina, barbacoa, rentadora, calefacció, llar de foc i jardí amb terrassa. S’admeten animals
de companyia.
Núm de registre: PCC- 000061

Cal Teixidor
DADES CONTACTE

Adreça: C/ Sant Jordi, 12. - 08259 Fonollosa.
Telèfon: 93 7331245 / 610576897
Correu electrònic: info@calteixidor.com
Pàgina web: http://www.calteixidor.com
Casa de poble datada del 1770. Reformada i acondicionada
totalment.
SERVEIS

Capacitat per a 6-10 persones. 4 habitacions, 3 banys, menjador, sala d’estar, cuina amb llar
de foc, calefacció, barbacoa, sala polivalent amb llar de foc, terrasses i jardí
Núm de registre: PCC- 000750
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Cal Jaume és una masia situada en un entorn tranquil a tocar de
la població de Fals.
La casa es lloga sencera, té 5 àmplies habitacions i una capacitat
per a 11-14 persones. Disposa d’una gran cuina amb llar de foc i sortida a dues terrasses, ampli
menjador, 3 banys complets i sala d’estar amb sofàs i vistes a la piscina. La casa està envoltada
per més de 3000 m2 de terreny amb zones de gespa al voltant de la piscina. Cal Jaume és a
menys de 5 minuts caminant del poble de Fals, on hi trobareu una botiga d’alimentació, una
pista esportiva, l’església i un parc infantil.
SERVEIS

Capacitat per a 11-14 persones. 5 habitacions, ampli menjador, cuina amb llar de foc,
3 banys complets, 2 terrasses i zona barbacoa i piscina.
Núm de registre: PCC-000954
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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.Veniu a conéixer el món rural en una explotació activa i on es
conserven multitud de referents de la història del país.
SERVEIS

Capacitat per a 6 persones. Piscina, barbacoa, hort terrassa, zona d’aparcament, col·lecció
de jocs, DVD o vídeo i TV, rentadora, microones, calefacció, menjador i sala d’estar, bany a
l’habitació, cuina, bany compartit,llar de foc, bicicletes disponibles i activitats per a nens.
S’admeten animals de companyia.
Núm de registre: PCC-000487

Cal Fuse

HABITATGE D’ÚS TURÍSTIC
DADES DE CONTACTE

Casa Sant Andreu
DADES CONTACTE

Adreça: Casa Sant Andreu. 08259 Fals (Fonollosa)
Telèfon: 93.1021946 - 664070899
Correu electrònic: masia_standreu@hotmail.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.
Capacitat per a 6 persones. 3 habitacions dobles, un bany complet, cuina totalment
equipada, menjador molt ampli amb televisor, DVD i consola WII.També disposa de Wiﬁ
gratuït, llar de foc i jocs de taula. Núm de registre: PCC-000055

DADES CONTACTE

Adreça: Masia Betlem. Fals - 08259 Fonollosa.
Telèfon: 93 8360321 / 666 687 248
Correu electrònic: info@casabetlem.com
Pàgina web: http://www.casabetlem.com
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La Tina de Betlem
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DADES CONTACTE

Adreça: Ctra. de Rajadell a Fonollosa, s/n. 08259 Fals - Fonollosa
Telèfon: 699 567 828 - 610651904
Correu electrònic: info@calsort.cat
Pàgina web: http://www.caljaume.cat
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Accés i lavabo per persones amb mobilitat reduïda. Parc infantil, taules exteriors, pàrquing
per a clients i canviador per infants.
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Restaurant
El Molí de Boixeda

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.
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Camps
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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

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
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Masia Caselles
DADES CONTACTE

Adreça: Afores s/n 08259 Camps ( Fonollosa )
Telèfon: 93.8366175 - 626717061
Correu electrònic: calclosa@hotmail.com
Pàgina web: http://www.masiacaselles.com
Caselles és una antiga masia situada a Camps, en un petit poble,
del municipi de Fonollosa, a tocar amb la vessant sud de la Serra
de Castelltallat.
A la masia encara s’hi conserva un forn de pa antic, una premsa de vi, l’estable de l’animal i una
mostra d’estris del camp.
La casa està envoltada de camps de conreu i de boscos de pins, alzines i roures i disposa d’una
àmplia zona d’esbarjo. L’entorn permet fer-hi excursions, passejades, anar amb bicicleta de
muntanya o simplement gaudir del contacte amb la natura.
SERVEIS

Capacitat per a 6 persones. 3 habitacions, cuina, menjador, sala d’estar amb llar de foc, bany
complert, sala de jocs, calefacció, wiﬁ, porxo i piscina exterior.
Núm de registre: PCC- 000222

Adreça: cal Fuse, s/n 08259- Fonollosa
Telèfon: 699780877
Correu electrònic: infocalfuse@gmail.com
Pàgina web: www.calfuserural.com
Cal Fuse és
una antiga
masia
que data
els seus
orígens
des del
1850.
Situada a
2 km de
Fonollosa,
al Pla de
Bages.
La casa es lloga sencera, disposa de 7
hectàrees de bosc per passejar per la
mateixa ﬁnca. Encara conserva espais i
eines tradicionals de les masies típiques
catalanes com les tines, la premsa de vi,
les piques d’oli, etc.
Disposa d’un espai adaptat per a animals
de companyia.
L’entorn permet fer rutes de senderisme,
a cavall, bicicleta de muntanya - BTT,
activitats de multiaventura, circuit de
motocros a 3 km.
Permet gaudir d’impressionants vistes a
Montserrat, Cogulló de can Torra, Serra
de Castelltallat ( la casa és a 2 km de
l’Observatori Astronòmic de Castelltallat )
SERVEIS

Capacitat per a 9-12 persones
6 habitacions, 3 banys, 3 cuines
(vitroceràmica, econòmica i gas),
calefacció i aire condicionat, sala d’estar
amb llar de foc, barbacoa interior amb
forn de llenya,rentadora i assecadora,
terrasses i porxos amplis, Wiﬁ gratuït,
piscina exterior, aparcament dins del
recinte.
Núm de registre: HUTCC-030407

