
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 Figueras. 
Per informació sobre la festa a l’estand 
de l’Ajuntament, davant del Nexe-Espai 
de Cultura.
En cas de pluja els actes es trasllada-
ran, en la mesura del possible, al Co-
bert 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 as-
sociacions locals que disposen d’un 
màxim de fins a 20 tiquets cadascuna. 
La resta de tiquets disponibles es dis-
tribuiran per internet a través de la web 
municipal www.santfruitos.cat

Es donarà un màxim de 4 tiquets per 
persona i estaran disponibles a partir 
del dimecres 15 de febrer a les 18.00 h.
Caldrà fer ús del codi: ARROSFESTIU2023
Hi haurà la possibilitat de demanar 
arròs amb verdures en el moment de fer 
la reserva de tiquets. 
Enguany no es farà repartiment de ti-
quets el mateix dia de la Festa de l’Arròs. 
Per cada tiquet es donarà 1 plat d’arròs, 
forquilla, tovalló, pa i taronja. Cal que 
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.

EXPOSICIÓ DE PINTURA 
Els quadres del 48è Concurs de Pintura 
Ràpida estaran exposats al Nexe-Espai 
de Cultura fins al 6 de març. Horari de 
visita: feiners de 17.00 a 19.00 h, i   
dissabtes d’11.00 a 13.00 h.

En aquesta edició, el Toni Fàbregas Fàbrega i la 
Fina Galobart Comellas seran la parella home-
natjada de la festa.
Van servir l’arròs com a parella, per primera 
vegada, l’any 1972.

Dimecres 15 de febrer 2023
a l’Escola Pla del Puig 
FESTA DE L’ARRÒS INFANTIL

Dissabte 25 de febrer 2023 

CARNESTOLTES 
DE SANT FRUITÓS 
DE BAGES
Concentració de la rua:
Pl. Salvador Espriu. 16:00h.
Inici rua: 16:30h.

Carnestoltes Show
(amb entrega de premis
i Two F**king DJ’s):
Pavelló municipal d’esports. 
18:45h.

Sopar popular:
Pavelló. 20:00h.

Concert amb
Sixtus i DJ Arzzett: 
Pavelló. 23:00h - 3:30h.



Tot el dia
CONCURS DE FOTOGRAFIA
XARXES SOCIALS
#FestaArrosSFB2023
Bases: www.santfruitos.cat

De 8 a 10 del matí, inscripcions al 
Nexe-Espai de Cultura
48è CONCURS DE
PINTURA RÀPIDA
Bases: www.santfruitos.cat

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, a Can Figueras
PASSEJADES AMB
PONIS I CAVALLS
Club Hípic Sant Fruitós

A les 11 del matí
28a MOSTRA DE PUNTAIRES

A les 12 del migdia
PLANTADA DE GEGANTS
24a TROBADA GEGANTERA
Els k+sonen de Balsareny, Artés, Na-
varcles, Santa Coloma de Queralt, 
Poble Nou de Manresa, Montblanc, 
Sant Joan Vilatorrada, Bellpuig i 
Sant Fruitós de Bages.
Organitza:
Geganters i Grallers de Sant Fruitós de Bages

A les 12 del migdia
AUDICIÓ DE SARDANES
COBLA LLUÏSOS DE TARADELL

ACTUACIÓ de
l’ESBART SOM RIU D’OR

A 2/4 d’1
CERCAVILA DE GEGANTS
24a TROBADA GEGANTERA

A 2/4 d’1
INICI CONCURS DE
CUINA D’ARROSSOS

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, 
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
48è CONCURS DE PINTURA RÀPIDA
Lliurament de premis

A les 6 de la tarda,
al Teatre Casal Cultural
EL GRAN SHOW DE CA L’AROLA
A càrrec de l’associació d’avis Ca L’Arola
Espectacle musical de playback.
Organitza:
Assoc. de la Gent Gran de Sant Fruitós

Per 14è 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.

Amb la Festa de l’Arròs Sant Fruitós s’obre a la par-
ticipació, desprèn la calor de municipi hospitalari i 
amant dels costums i tradicions. Tradicions que són 
un element essencial en el nostre cor santfruito-
senc, que sentim ben endins i que expliquem arreu 
on anem. 
Aquest és el nostre patrimoni. 

L’Ajuntament és i vol continuar essent al costat de les nostres tradicions, i pro-
curant la conservació del nostre llegat històric.
Per tot això, i més que mai, ara és temps de tornar-nos a il·lusionar i de tornar 
a gaudir. 
Així doncs, serveixi aquesta festa de l’Arròs com a espai i moment on aturar-nos 
i gaudir de la tradició més arrelada al poble, compartint espai, però, sobretot, 
compartint alegries i il·lusions, valors i sentiment de pertinença al nostre poble. 
Una vegada més, agraïm la gran feinada que fa la Colla de l’Arròs per fer possi-
ble que tots i totes gaudim d’aquest àpat tan especial. Moltes, moltes gràcies.
I a totes les persones que ens visiteu, vingueu d’on vingueu, sigueu benvingudes 
i desitjo que gaudiu de la festa i us sentiu com si fóssiu a casa.
Que totes i tots puguem viure i gaudir d’aquesta festa tan nostrada. 
Sentim-nos orgullosos i orgulloses de formar-ne part!

Visca Sant Fruitós i visca la Festa de l’Arròs!

Àdria Mazcuñan i Claret
Alcaldessa

CONCURS DE FOTOGRAFIA
XARXES SOCIALS
#FestaArrosSFB2023 

Puja a Instagram la teva fotografia de la 
festa amb l’etiqueta #FestaArrosSFB2023 
i amb menció a  @ajuntamentsantfruitos, i 
pots guanyar:

- 5 entrades dobles per a la programació del 
Teatre Casal Cultural.

- 5 llibres de la Història de la Festa de l’Arròs.

Totes les publicacions que també etiquetin 
@arros montsia, participaran en el sorteig 
d’un lot de pro ductes Montsià.

*Consulta les bases completes del concurs a 
www.santfruitos.cat

La Festa de l’Arròs és, de ben segur, la festa que
tots els santfruitosencs i les santfruitosenques més
sentim en el nostre cor; festa tradicional, arrelada, que 
perdura i que volem i hem de conservar.


