
Informació SOBRE LA FESTA
Tots els actes, llevat d’aquells en què 
s’indiqui el contrari, es faran a la zona 
del Bosquet i a la plaça Alfred Figue-
ras.
Per informació sobre la festa a l’estand 
de l’Ajuntament, davant del Nexe-Es-
pai de Cultura.
En cas de pluja els actes es traslla-
daran, en la mesura del possible, al 
Cobert de la Màquina de Batre i a la 
pista coberta de l’Escola Monsenyor 
Gibert.

Lliurament dels
TIQUETS DE L’ARRÒS
Els tiquets per l’arròs es repartiran prè-
viament mitjançant les entitats i associa-
cions locals que disposen d’un màxim 
de fins a 20 tiquets cadascuna. La resta 
de tiquets disponibles es distribuiran 
per internet a travès de la web munici-
pal www.santfruitos.cat
Es donarà un màxim de 4 tiquets per 
persona i estaran disponibles a partir 
del 22 de febrer a les 18.00 h. Caldrà 
fer ús del codi TORNALARROS2022.
Enguany no es farà repartiment de 
tiquets el mateix dia de la Festa de 
l’Arròs. Hi haurà la possibilitat de de-
manar arròs amb verdures en el mo-
ment de fer la reserva de tiquets.
Per cada tiquet es donarà 1 plat d’arròs, 
forquilla, tovalló, pa i taronja. Cal que 
us porteu taula, cadires i la beguda.

SERVEI BAR: 
Durant tot el matí hi haurà servei de 
Bar al Bosquet, a càrrec de  l’entitat 
ASMODAICS&GOLIATERS.

Igualment hi haurà estacionat a l’Avin-
guda Sant Joan l’EXPRESS DE L’ORIENT, 
a càrrec de l’Associació Calvalcada 
de Reis SFB es podrà degustar el ver-
mut de festa.

EXPOSICIÓ DE PINTURA: 
Els quadres del 47è Concurs de Pintura 
Ràpida estaran exposats al Nexe-Espai 
de Cultura fins al 13 de març. Horari 
de visita: feiners de 17.00 a 19.00 h, 
i caps de setmana d’11.00 a 13.00 h.

Miquel Domínguez Pino
i Damiana Parra Caballero
Van servir l’arròs com a parella
el 5 de febrer del 1967.



Tot el dia
CONCURS DE
FOTOGRAFIA
XARXES SOCIALS
#FestaArrosSFB2022

De 8 a 10 del matí,
al Nexe-Espai de Cultura
INSCRIPCIONS
47è CONCURS DE
PINTURA RÀPIDA

A les 9 del matí,
BOTIFARRADA POPULAR
Col·labora:
Asmodaics i Goliaters de Sant Fruitós 

A partir de les 10 del matí,
FIRA D’ARTESANS I
COMERCIANTS

A partir de les 10 del matí,
MOSTRA D’ENTITATS I
COMERÇ LOCAL

De 2/4 d’11 a les 2
PASSEJADES AMB
PONIS I CAVALLS
Club Hípic Sant Fruitós

A les 11 del matí
27a MOSTRA DE PUNTAIRES

A les 12 del migdia
PLANTADA DE GEGANTS
23a TROBADA GEGANTERA
Navarcles, Els k+sonen de Balsa-
reny, Artés, Sant Esteve Sesrovires, 
Manlleu, Iluro de Mataró, Sant 
Fruitós de Bages.
Organitza:
Geganters i Grallers de Sant Fruitós de Bages

A les 12 del migdia
AUDICIÓ I BALLADA DE
SARDANES AMB LA COBLA
LLUÏSOS

I també amb l’ACTUACIÓ de
l’ESBART SOM RIU D’OR

A 2/4 d’1
CERCAVILA DE GEGANTS
23a TROBADA GEGANTERA

A 2/4 d’1
INICI CONCURS DE
CUINA D’ARROSSOS
(Inscripcions exhaurides)

A la 1 del migdia,
a la plaça de la Vila
RECEPCIÓ D’AUTORITATS I
CONVIDATS

A 2/4 de 2,
PASSADA D’AUTORITATS I
PARELLES AL BOSQUET
Acompanyats de les colles de 
geganters, Pubilles i Hereus,
amb l’acompanyament musical 
Cobla Lluïsos.

Tot seguit
BENEDICCIÓ I REPARTIMENT
DE L’ARRÒS
Homenatge a les Parelles de la 
Festa de l’Arròs

A 3/4 de 3
LLIURAMENT DE PREMIS
CONCURS D’ARROSSOS
Lectura del veredicte del jurat i 
repartiment de premis

A 1/4 de 4 de la tarda
BALL DE CLOENDA - GEGANTS 
DE SANT FRUITÓS DE BAGES

A les 6 de la tarda,
al Nexe-Espai de Cultura
INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ
47è CONCURS DE PINTURA RÀPIDA
Lliurament de premis del
Concurs de Pintura Ràpida

Per 13è any consecutiu, la Festa de l’Arròs acollirà una unitat mòbil del 
Banc de Sang i Teixits del Departament de Salut de la Generalitat.
S’hi podran fer donacions des de les 10.00 h fins a les 14.00 h, a la plaça 
Alfred Figueras.
CADA DONANT REBRÀ 1 TIQUET PER UNA RACIÓ D’ARRÒS.

Un batec que no s’atura. Un ba-
tec que s’inicià amb una sopa dels 
pobres, un àpat solidari per donar 
escalfor i aliment als qui els en 
mancava. 

Un batec que ha perdurat en els 
anys, i que s’ha transformat en un 
batec de solidaritat en el moment 
de la pandèmia que encara vivim, al costat dels qui ho han neces-
sitat, un batec de profunda companyonia. 

Un batec comú que fa que any rere any ens apleguem al bosquet 
per dinar plegats, bategar constant, bategar conjunt. 

I enguany, amb una festa encara massa condicionada però que 
resisteix, i que de nou ens farà retrobar-nos i gaudir d’aquesta 
festa tan nostrada. 

Aprofito per fer un profund agraïment a totes aquelles persones 
que fan possible que seguim bategant plegats, en especial a en 
Genís, i la colla de l’Arròs, i a tots aquells i aquelles que posen el 
seu granet d’arròs perquè la festa sigui reeixida.

Recordant que cal fer cas de totes les mesures preventives reco-
manades, gaudim de la Festa de l’Arròs i fem-la bategar ben fort!

Bona Festa de l’Arròs!
Àdria Mazcuñan i Claret

Alcaldessa

TOT EL CAP DE
SETMANA

CONCURS DE FOTOGRAFIA 
XARXES SOCIALS
#FestaArrosSFB2022 

Entre totes les fotografies publicades 
amb l’etiqueta #FestaArrosSFB2022 
i la menció a @ajuntamentsantfruitos 
que es publiquin a Instagram se 
sortejaran diferents premis:
- 5 paquets de 2 entrades per la programació
 del Teatre Casal Cultural.
- 5 paquets de 2 entrades pel concert de
 BUHOS al Pavelló d’esports el 5 de març.
- 5 llibres de la Història de la Festa de l’Arròs.

Entre totes les publicacions que afe-
geixin també l’etiqueta
@arrosmontsia se sortejarà un lot 
de productes Montsià.

NOU CELLER
MAPFRE
LLIBRERIA FERRER
PERRUQUERIA NEUS
MITJA MITJÓ
PERRUQUERIA OLGA
CAN LADIS
TRS PERRUQUERS

PETRO PINTÓ
CAL LA BELÉN
FARMÀCIA VILARDELL
FARMÀCIA CALDUCH
PARÈNTESI
JOIERIA BENET PRAT 
PRAT HOMS SABATERS
SILOUHET

ENGALANA EL TEU BALCÓ
Podeu engalanar el balcó de casa 
vostra amb el domàs de la festa que 
es podrà recollir a partir del 23 de 
febrer a l’Ajuntament de Sant Fruitós i 
també en els comerços següents:  

Qui sent el batec de Sant Fruitós sent el 
batec de la Festa de l’Arròs

PEIXATERIA LA MAR DE BO


