
Carta d’invitació a la Festa de l’Arròs 2022

Des del Pubillatge Santfruitosenc ens complau convidar al pubillatge d’arreu de Catalunya i
Andorra a la Festa de l’Arròs de Sant Fruitós de Bages d’aquest any 2022, que se celebrarà el
proper 27 de febrer al Parc del Bosquet. Després de que aquesta tradició s’obrís al pubillatge els
anys 2019 i 2020, l’any passat es va haver de suspendre a causa de la pandèmia, de manera que ens fa
especial il·lusió que els membres del pubillatge tornin a ser partícips d’una de les tradicions més
nostrades del nostre municipi.

L’horari pel pubillatge és el següent:

11:30 hores: Recepció i con�rmacions del pubillatge a l’Escola de Música Municipal de Sant
Fruitós de Bages �ns a les 12:30 hores. Aquells qui vulguin tindran a la seva disposició un espai
per a canviar-se de roba.
12:45 hores: Reagrupament a la Plaça de l’Ajuntament i preparació de la cercavila.
13:00 hores: Inici de la cercavila en direcció al Parc del Bosquet. Allà es faran les entrades del
pubillatge i seguidament se’ls ubicarà en una taula, on se’ls servirà l’arròs.

Degut a que es necessita saber el nombre de persones exactes que vindran per a demanar les taules i
els plats d’arròs, demanem que aquells qui vulguin assistir a l’acte i al dinar contestin el formulari
(https://forms.gle/uB7SiKFD5ddWRp9aA) abans del dia 11 de febrer, tant els membres vigents
com els caducats. Allà haureu d'especi�car també el nombre d'acompanyants, als quals també se'ls
hi reservarà un tiquet d'arròs.

Us animem a participar a aquesta bonica tradició, conèixer la seva història i descobrir Sant Fruitós i
les seves festes populars. De la mateixa manera, us recomanem passar el matí al Bosquet, on hi haurà
parades, els stands de les entitats locals i activitats per als més menuts.

Per qualsevol dubte, podeu consultar al +34 695319767 (Lluc) o al +34 693007098 (Daniela), o via
correu a pubillatge.sfb@gmail.com.

Atentament,

El pubillatge santfruitosenc
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