
Diumenge 14 de febrer, matí de 8 a 14 h.
46è CONCURS DE PINTURA RÀPIDA (PRESENCIAL / A DISTÀNCIA)
Els pintors que puguin accedir a Sant Fruitós sense trencar el confinament municipal (*vigent a 
data 7 de febrer de 2021) podran segellar les seves teles a l’Àrea de Cultura (de 8 a 9 del matí) i 
lliurar les pintures al mateix lloc de 13 a 14 hores. La resta de pintors poden veure les bases per 
saber com participar a distància.
Bases: www.santfruitos.cat - https://www.facebook.com/AreaCulturaSantFruitosBages 
PREMIS: 1er Premi - 600 € i un llibre de la Història de la Festa de l’Arròs.
 2n Premi - 400 € i un llibre de la Història de la Festa de l’Arròs.
 3er Premi - 300 € i un llibre de la Història de la Festa de l’Arròs.

CONCURS DE VÍDEO-RECEPTES D’ARROSSOS
Aquest any no podrem fer el tradicional Concurs d’Arrossos, però volem mantenir la flama del ma-
teix i per això organitzem un Concurs de Vídeo-receptes d’Arrossos on es premiarà tant la proposta 
culinària com la originalitat i el muntatge del vídeo.
Bases: www.santfruitos.cat - https://www.facebook.com/AreaCulturaSantFruitosBages 
Inscripcions: fins al 14 de febrer de 2021 (areacultura@santfruitos.cat)
Data límit per presentar la vídeo-recepta: 21 de febrer de 2021.
PREMIS: 1er Premi - 300 € i un curs de 4 hores de Cuina d’Arrossos a la Fundació Alícia.
 2n Premi - 200 € i un curs de 4 hores de Cuina d’Arrossos a la Fundació Alícia.
 3er Premi - 100 € i un curs de 4 hores de Cuina d’Arrossos a la Fundació Alícia.

Durant tot el dia, MARATÓ DE CONTINGUTS AUDIVIOSUALS SOBRE LA FESTA DE 
L’ARRÒS A LES XARXES SOCIALS DE L’AJUNTAMENT
Publicar tot tipus de vídeos i fotografies de la Festa de l’Arròs d’anys anteriors per viure una mica 
la festa en el record.

Del 17 al 19 de febrer, L’ARRÒS A LES ESCOLES 2021
Enguany la Festa de l’Arròs Infantil també ha de canviar el seu format habitual i arribarà a les 3 
escoles d’educació primària, però en un format reduït únicament pels alumnes que habitualment 
es queden al menjador escolar.



Enguany toca fer volar la imaginació per poder fer realitat una 
festa tan nostrada com la de l’arròs, sense que la pandèmia 
que tot ho trastoca, no ens faci perdre l’arròs a Sant Fruitós. 

Salutació

Un arròs poc convencional. L’arròs a casa nostra. L’arròs a casa de totes i tots. 
On cadascú posa el seu gra per fer un bon plat conjunt. 

Sense perdre les tradicions, ens adaptem als nous temps. 

Us convido a compartir de manera diferent la festa, amb la possibilitat de menjar 
cadascú a casa seva el mateix arròs i fet de forma compartida. Aquest any, totes i 
tots podem ser cuineres i cuiners de l’arròs! 

Amb el ple desig de retrobar-nos l’any que ve al Bosquet, enguany toca 
“L’arròs de casa nostra” !

Bon Arròs!!!!

Àdria Mazcuñan i Claret
Alcaldessa

Entre totes les publicacions que afegeixin també l’etiqueta 
@arrosmontsia es sortejarà un lot de productes Montsià amb 
un davantal.

Tot el cap de setmana, ENGALANA EL TEU BALCÓ
Podeu engalanar el balcó de casa vostra amb el domàs de la festa que es podrà recollir a les 
oficines de l’Ajuntament i als comerços adherits.

Comerços adherits:  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.

Tot el cap de setmana
CONCURS DE FOTOGRAFIA XARXES SOCIALS - #larrosdeSFBnosatura 
Entre totes les fotografies publicades amb l’etiqueta #larrosdeSFBnosatura que es publiquin a 
les xarxes socials (Instagram i Facebook) se sortejaran diferents premis:
- 5 paquets de 2 entrades per la programació del Teatre Casal Cultural.
- 5 paquets de 2 entrades pel concert de SUU al Pavelló d’Esports (data per confirmar).
- 5 llibres de la Història de la Festa de l’Arròs.

Diumenge 14 de febrer 2021

Enguany la Festa de l’Arròs s’haurà de viure des de casa d’acord amb les restriccions COVID 
vigents que afecten de ple a les festes tradicionals i populars.

Tot i això, amb l’objectiu de mantenir l’esperit de la festa al màxim que es pugui, es posaran 
a disposició dels santfruitosencs i santfruitosenques l’arròs per un total de 2.000 persones, 
mitjançant uns paquets precuinats que caldrà reservar prèviament. El preparat per l’arròs es 
donarà precuinat, envasat al buit i refrigerat per acabar-lo cada família a casa seva.
Com fer la reserva: Es podrà fer mitjançant l’accés a entrades/invitacions del web de l’Ajunta-
ment (codetickets) a partir del dissabte 6 de febrer a les 10.00 hores del matí.
Quan feu la reserva podreu escollir per a quantes persones necessiteu l’arròs i a quins dels 
punts de recollida voleu anar a buscar-lo. Cal recordar que donades les mesures de prevenció 
sobre la COVID-19,  cal fer-ho dins el grup bombolla i no ampliar-lo.
El repartiment es farà els dies 11, 12 i 13 de febrer en diferents indrets al nucli urbà, Torroe-
lla de Baix, La Rosaleda, Pineda de Bages i Les Brucardes.
Us convidem a publicar les vostres fotografies de la celebració a casa, a les vostres xarxes so-
cials amb l’etiqueta #larrosdeSFBnosatura. Més informació: www.santfruitos.cat

Gimcana de la Festa de l’Arròs.

Descobreix les imatges amagades als nostres comerços.
Fes-te amb la teva butlleta, posa’t l’abric i surt a la cerca de les imatges amagades entre
     tots els comerços adherits. A tots els que ens retorneu la butlleta rebreu
        d’obsequi “L’Auca de la Festa de l’Arròs” i entre tots els participants sortejarem
 dues entrades dobles per veure un dels espectacles programats els mesos
 següents.  
 Consulteu les bases a www.santfruitos.cat


