


Per als nens i nenes de Sant Fruitós i també per als nens i nenes que 
veniu de visita, aquí us presentem els Fruitons, uns éssers màgics que 
volen acompanyar en tot moment a Sant Fruitós de Bages. 
Perquè són fantàstics, màgics, i us volen explicar quina és la història del 
nostre poble, els nostres espais més importants, i que aprengueu a 
estimar-ne cada indret. 
Amb els Fruitons aprendreu mentre us divertiu i esperem que passeu una 
bona estona!
Cada Fruitó té un nom i un significat, de ben segur els reconeixereu de 
seguida.
Us animem a descobrir-los i a aprendre a estimar-los, tal i com ja ho fem 
nosaltres.
Una abraçada fruitona!
Laia i Àdria

Agraïm a l’alumnat de 3r i 4rt del curs 2021-2022 de les escoles 
Ampans, Monsenyor Gibert, Paidos i Pla del Puig l’elecció del nom de la 
família dels Fruitons i el de cada ésser individualment, mitjançant un 
procés participatiu a les aules. I també el suport del professorat per haver-
ho fet possible. 
Marina i Marta
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Per què les llegendes han de ser cosa del 
passat?

Sabeu qui són els fruitons? Els heu vist mai rondant pel 
poble? El més probable és que no, perquè durant molts 
i molts anys han estat adormits. 

Avui, però, s’han despertat per ajudar-nos a recordar 
quines eren i són les essències de Sant Fruitós de Bages.

Per això, aquests éssers màgics s’encarreguen de 
protegir el medi ambient, el patrimoni arquitectònic i 
artístic, però també la cultura, les festes i les tradicions. 
Tot allò que ens fa ser poble!

Però no penseu que ho poden fer tot sols, eh? Necessiten 
l’ajuda de totes i tots els habitants del municipi i 
sentir-se recolzats en la seva missió.

I com els podem ajudar? Molt fàcil! Només haurem de 
trobar el seu tòtem seguint les localitzacions del mapa 
de les darreres pàgines i visitar-los en un dels seus llocs 
preferits. Un cop allà, haurem de gratar-los la panxa. 
Pot semblar una ximpleria això de fer pessigolles, 
però serà la nostra manera de demostrar als fruitons 
que sempre els farem costat.

De moment se n’han localitzat set, per això heu d’estar 
ben atents i atentes. Potser en trobeu algun de nou on 
menys l’espereu… Així, doncs, ens apuntem a l’aventura 
dels fruitons?



Em dic Fluffy!

Soc la protectora dels rius i les 
aigües del poble.

Em diverteixo nedant i submergint-me 
amb els meus amics i amigues, és 
fantàstic sentir la força de l’aigua.



Ulls amb  
3 pestanyes!

Tinc un fòssil  d’un cargol 
de mar al 

cap!

A l’esquena tinc 
una taca en 

forma d’esquitx 
d’aigua.

Busca’m 

aquí!



Tinc una taca en 

forma de sol a la 

meva esquena.

Una muntanya de pedres em serveix de banya!

Els meus ulls són 
de color ocre.

Soc el germà bessó 
de la Fluffy!

Em 
trobaràs 

aquí!



Em dic Mr. Natura.

A diferència de la meva germana 
bessona, soc qui té cura de les 

muntanyes, boscos i arbres.

Com que tinc l’energia d’un volcà, podreu 
trobar-me a qualsevol paratge natural.



Em dic Mr. Vi.

Soc el protector de la vinya i el passat 
agrícola del municipi.

Conec un munt d’anècdotes de la vida a 
pagès i sempre soc allà on es conservi 

una construcció de pedra seca.



Les meves banyes són dues branques cargola-detes de parra!

Tinc els ulls 
grans i 
blaus.

M’encanta 
menjar.

Tinc taques 
de fulles de 

parra.

Soc 
aquí!



Em dic Teli. 

Sabíeu que anys enrere a Sant Fruitós de 
Bages hi havia fàbriques tèxtils? 

Doncs jo en soc la seva protectora.



Tinc mirada 
decisiva i les 

celles poblades.

Al cap, 3 banyes punxegudes i afilades. 

Tinc taquetes 
en forma 
de fil per 
l’esquena!

Em vens 
a veure?



Tinc els ulls 
de color verd 

grisós.
Jo soc molt antiga, i això es nota en les meves banyes rocoses.

Amb el temps,  
els esquixos de 
pintura es van 

convertir en 
taques!

M’encanta 
observar 
pintures,
murals i 

estàtues del 
municipi.

Quedem 
aquí?



Em dic Àrtic. 

Soc la protectora de l’art, la imaginació i 
la creativitat. Us puc assegurar que estic 
molt enfeinada perquè a Sant Fruitós de 

Bages n’hi ha molta!



Tinc banyes 
de pedra.

Els meus 
ulls són 

allargats.

Tinc les 
taques del llom 

ordenades 
en formes 

geomètriques!

 Ep!



Em dic Memorístic. Conec totes i 
cadascuna de les construccions del 

municipi, estiguin dretes o enderrocades, 
ja que soc l’encarregat de protegir-les.

Sempre estic envoltat de pedres, perquè 
m’encanta mirar-les, estudiar-les i fer mil 

i una hipòtesis.



Em dic Banyetes. Soc el protector de 
la cultura, les festes i tradicions del 

poble.

Per això m’estimo la música, les 
llegendes, el cinema, els balls i les 
festes. No me’n perdo ni una! I tu?

Sempre tinc 

els ulls clucs, 

però veig el 

passat i el 

futur!

Llueixo 

banyes en 

forma de clau 

de fa.

Porto el 

record de 

mil festes a 

l’esquena  



 T’espero 
aquí!



No te’n perdis cap!Ara ja no tens excusa! Troba els tòtems dels Fruitons, 
allà trobaràs el segell. Posa’l a sota del requadre que li 
toca i ratlla’l amb un llapis per a descobrir el segell. 

Un cop completis tots els segells passa per l’Ajuntament 
de Sant Fruitós de Bages a buscar el teu obsequi!






