
 

 
 
 
 

REGLAMENT D'ADMISSIÓ DE CANDIDATS/ES 

HEREU I PUBILLA DE SANT FRUITÓS DE BAGES 
 

Bases: 
 
 

I. Els/les candidats/es a Hereu/Pubilla han d'estar empadronats/des a Sant Fruitós de Bages com a 
residents des de fa 2 anys, com a mínim. 

 
II. Tots els candidats/es han de nomenar un representant responsable: familiars, tutors, o  

membres de l’entitat que els presenta. 
 

III. Els/les candidats/es hauran d’haver nascut entre el 1999 i el 2004. 
 

IV. El jurat qualificador estarà format per la regidora de Cultura, un membre del Foment de les  
Tradicions Catalanes, representants d’entitats del municipi i la Pubilla i l’Hereu sortints. 

 
V. El secretari/a del jurat serà o l’Hereu o la Pubilla sortints. 

 
VI. El/la candidat/a que obtingui més puntuació a l'entrevista personal serà escollit/da com a Hereu o 

Pubilla, respectivament. En cas d’empat, es valorarà la nota de l’examen tipus test escrit. 
 

VII. El nom de l'Hereu i la Pubilla es donarà a conèixer mitjançant lectura de l'acta que prèviament 
haurà redactat el secretari/a. S'efectuarà en l’acte de proclamació de l’Hereu i la Pubilla de l’any 
en qüestió, en presència d'autoritats, dels/les candidats/es a Hereu o Pubilla, així com també en 
presència del jurat qualificador. 

 
VIII. L'Hereu i la Pubilla proclamats, acceptaran complir el deure de representar el poble de Sant Fruitós 

de Bages en tots els actes culturals, socials i festius requerits, a partir de la seva  proclamació fins 
a la propera data d'elecció. 

 
IX. Els/les candidats/es a Hereu i Pubilla de Sant Fruitós de Bages reconeixen i accepten les bases 

d'aquest reglament. 



 

 
 
 
 

FITXA CANDIDAT/A 
 

INSCRIPCIÓ A L'ELECCIÓ DE L'HEREU/PUBILLA DE  SANT FRUITÓS DE BAGES 
 

Nom i cognoms del/la candidat/a    

(1)   

Data i Iloc de naixement                                                                                                                   

Adreça actual    

Telèfon/s    

Correu electrònic                                                                                                                          

Estudis acreditats     

 
 

Professió  

A més del treball o estudis, desenvolupes alguna altra activitat o curses altres estudis (2)? 

 
 
 
 
 
 

Nom del representant del candidat/a    

Adreça   

Telèfon   

Correu electrònic   

(1) Si el candidat pertany a una entitat indicar també el nom de l'entitat 

(2) Relacionats 
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