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Fragment de l’Auca de Sant Fructuós escrita
i dibuixada per Josep Riera i Güell

Els tres savis d'Orient davant d'Herodes (mosaic de Centcelles, s IV dC)

L'Associació Cultural Sant Fructuós us desitja un
molt bon Nadal i un Fructuós any nou

La Associació Cultural Sant Fructuós os desea una
feliz Navidad y un Fructuoso año nuevo

L'Associació Cultural Sant Fructuós vous désire
un très bon Noël et un Fructueux an nouveau

La Associació Cultural Sant Fructuós desidera
Buon Natale e un Fructuoso voi nuovo anno

The Associació Cultural Sant Fructuós wishes you
a very merry Christmas and a Fruitful new year



REPRESENTACIÓ DE LA PASSIO DE SANT FRUCTUÓS A L’AMFITEATRE

Una vegada més i, amb motiu de l’Any Jubilar, al juny
passat, l’Associació va tornar a dur a escena La Passió de sant
Fructuós en el marc incomparable de l’amfiteatre romà.  Seguint
la línia marcada els darrers anys,  l’edició d’enguany va aportar
un salt qualitatiu (molt valorat pel públic assistent) presen-
tant una important renovació escenogràfica i de vestuari. Un
total de 2.400 persones van gaudir de les tres sessions progra-
mades els dies 19, 20 i 21 de juny.  Entre els assistents cal
destacar:  els participants del Congrés Internacional Pau, Fruc-
tuós i el cristianisme primitiu a Tàrraco (s.I-VIII), el dia 19;  el bisbe
d’Alcalà d’Henares (diòcesi dels màrtirs paleocristians Just i
Pastor), el dia 20 i, finalment, autoritats i representants de diferents comunitats germanes el dia 21.
Aquest últim dia van fer-se presents l’Arquebisbe de Tarragona i germans d’Uruguai, encapçalats pel
bisbe de Tacuarembó; la Liguria italiana; Catalunya i, la Catalunya Nord. També van assistir-hi el
Vicepresident de la Generalitat, Josep Lluís Carod-Rovira; l’Alcalde de Tarragona i el President de la
Diputació, entre d’altres representants de la classe política.

LA PETITA PASSIO DE SANT FRUCTUÓS AMBAIXADORA DE L’ACSF

Els joves membres del grup de teatre infantil de l’ACSF,
protagonistes de  La Petita Passió de sant Fructuós, s’han convertit
en autèntics ambaixadors de l’entitat. Durant l’Any Jubilar
s’han encarregat d’acostar aquesta adaptació teatral a dife-
rents espais de la diòcesi:  Tarragona, Reus, Valls, El Vendrell,
Falset, Solivella i Bonastre. La qualitat tècnica i el sentiment
dels nostres infants ha estat l’element distintiu de cada actu-
ació tot apropant als infants (i a d’altres no tan menuts)
d’arreu la vida i missatge dels nostres màrtirs. En agraïment
i reconeixement pel seu esforç i dedicació, l’ACSF retrà un ho-
menatge ben merescut als joves actrius i actors el proper 17
de gener, en el marc de la diada de l’Associació.

15 VOLUNTARIS I VOLUNTÀRIES DE L’ACSF GUIES DE L’ANY JUBILAR

Després d’un període d’intensa i sòlida formació, quinze
socis de l’ACSF s’han prestat voluntàriament a acollir diferents
grups de peregrins, al llarg de l’Any Jubilar. A hores d’ara,
aquestes persones, amb la seva preparació tècnica i les seves
qualitats humanes, ja han acollit un centenar de grups tot fent
un gran servei al Jubileu. L’Associació els felicita i agraeix
sincerament la seva desinteressada col·laboració.

114 SOCIS GUANYEN EL JUBILEU

El 25 d’octubre passat, dissabte, va tenir lloc la peregrinació jubilar que realitzaren conjuntament 114 socis i la
parròquia de Sant Pere i Sant Pau Sescelades. Conduits pel president, Andreu Muñoz i el rector de la parròquia, Mn.



Joan Magí, els socis van refer els passos dels màrtirs i les primeres
comunitats cristianes de Tarragona en una ruta impregnada de cultura
i espiritualitat. El Seminari Pontifici, la Catedral ( on el grup va parti-
cipar en la Missa de l’Any Jubilar), l’Amfiteatre, la Necròpolis, la basí-
lica de Parc Central i, finalment, Cencelles van ser els escenaris a través
dels quals els peregrins van aprofundir en la figura de Fructuós, Auguri
i Eulogi i, de l’església primitiva. La jornada es va completar amb un
dinar de germanor i a cada participant se li va lliurar un esplèndid
diploma acreditatiu signat per l’Arquebisbe Jaume.

EXIT ABSOLUT DEL COL·LECCIONABLE IVBILEVM

Al darrer trimestre del curs passat, la Cambra de Comerç de
Tarragona va posar en marxa una de les iniciatives  més extra-
ordinàries i amb més repercussió social de totes les programa-
des per a l’Any Jubilar: el col·leccionable Iubileum. Es van repartir
un total de 15.000 àlbums que calia completar de manera gratu-
ïta anant a cercar els 144 cromos que el formen als establiments
col·laboradors. El text del document és obra d’Andreu Muñoz,
president de l’ACSF, mentre que la il·lustració va anar a càrrec de
la cèlebre artista catalana Pilarín Bayés.  L’èxit de participació ha
estat tot un record a la ciutat, ja que més de 45.000 persones han completat el col·leccionable. Sens dubte
aquesta iniciativa ha permès una gran sensibilització i coneixement del nostre patrimoni paleocristià.

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE D’ORIENT A OCCIDENT: EL CULTE DE SANT

FRUCTUÓS DE TARRAGONA AL MÓN

Després de més d’un any de treball, el proper dia 16 de desembre
l’ACSF presenta aquest llibre que serà tota una aproximació a la geografia
del culte de sant Fructuós arreu del món. En aquest ambiciós projecte, en
el qual s’ha documentat 57 llocs de culte, han intervingut equips d’Espa-
nya, França, Itàlia, Uruguai i Cuba. El llibre amb un format molt pràctic
i elegant està publicat a color i il·lustrat amb fotografies, iconografies i
mapes. L’edició es presenta en llegua catalana, castellana i anglesa. L’ac-
te de presentació serà el 16 de desembre al Paranimf del Rectorat de la
Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. Sens dubte serà un dels patri-
monis més brillants de l’Any Jubilar.

EDITAT EL LLIBRET I  DVD DE LA PETITA PASSIÓ DE SANT FRUCTUÓS

El proper 17 de gener de 2009, l’Associació presentarà el
llibret i el DVD de La Petita Passió de Sant Fructuós. Es tracta d’una
adaptació infantil de l’obra de teatre La Passió de Fructuós, escrita
per Maite Muñoz i representada de manera brillant pels més
joves de la nostra entitat. El DVD presenta l’obra en espais ro-
mans de la ciutat com ara l’amfiteatre, el circ o el pretori, mentre
que el llibre recull el guió i les fotos realitzades pel soci Miquel
Sanchís.



L’ACSF ENCARREGA UNA MEDALLA COMMEMORATIVA A L’ARTISTA

TARRAGONÍ JORDI AMENOS

L’artista tarragoní Jordi Amenós ha realitzat una magnifica medalla
per a l’ Associació en motiu de l’Any Jubilar. L’anvers de la peça presenta
els tres màrtirs i els símbols martirials en una original composició que
recorda un llenguatge propi de l’estil romànic. Al seu revers apareix el
logotip de l’entitat amb la següent cita de les actes: "In mente me habere
necesse est ecclesiam catholicam ab oriente usque ad occidentem". Es
tracta d’una bonica creació que es posa a la venda a preu de cost (30 euros)
i que es presentarà a l’assemblea anual de socis del dia 17 de gener. Totes
aquelles persones interessades a adquirir-la hauran d’abonar aquesta
quantitat al compte corrent 2073-0134-81-0110175231, anotant com a
concepte "Medalla" i els seus cognoms. L’ingrés s’ha de fer abans del dia
15 de desembre.

LA LOTERIA DE NADAL DE L’ACSF

Com cada any la nostra entitat posa a disposició dels socis
participacions de la Loteria de Nadal del 22 de desembre (Lo-
teria Nacional). El número a què juga l’associació és el 21.259,
la data del martiri. Tothom qui estigui interessat en adquirir
alguna butlleta pot trobar-ne a l’ oficina de l ’Any Jubilar,
situada al Seminari de Tarragona (c/ sant Pau 4) fins al dia 15
de desembre.

AVÍS IMPORTANT: 17 GENER DE 2008, DIADA DE L’ACSF

La jornada s’organitzarà de la següent manera:

17 h. Assemblea Anual de Socis i, presentació i repartiment de l’Anuari (revista de l’entitat) al Museu
Bíblic Tarraconense (c/ de les Coques 1-C Tarragona).

19 h. Presentació del DVD i la publicació La Petita Passió de sant Fructuós a la sala d’actes del museu.

21 h. Sopar de germanor a l’hotel Ciutat de Tarragona (Plaça Imperial Tàrraco), presentació i reparti-
ment de la medalla de l’Associació (als socis que l’hagin adquirit) i homenatge als infants del grup de teatre
infantil.

Qui desitgi participar en el sopar cal que faci un ingrés al compte corrent 2073-0134-81-0110175231,
tot indicant el concepte "sopar", els seus cognoms i el nombre de comensals  (Per exemple: "Sopar.
Masdéu-García 3"). El cost del menú d’adults  és de 33 euros i l’infantil de 15. Hi haurà servei de pàrquing
gratuït.

Menú d’adults:

— Canelons de verduretes brasejades amb beixamel romescada i gambes
— Espatlla de xai confitada amb milfulles de patata i farcellet d’espàrrecs
— Gelat de crema catalana amb salsa de toffe

Menú infantil: Macarrons a la napolitana, pollastre a la milanesa amb patates i  tulipa de gelat de
xocolata i vainilla


