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

"Quia natus est
vobis hodie

salvator qui est
Christus Dominus
in civitate David".

"Avui, a la ciutat
de David,

us ha nascut
un salvador,

 que és el Messies,
 el Senyor."

(Lc 2, 11)

Nativitat. Basílica de Santa Maria la Major, Roma (s. V dC)



LA PASSIÓ DE SANT FRUCTUÓS 2015

En el marc del 25è aniversari de la primera representació de La Passió de Sant Fructuós, els
dies 10, 11 i 12 de juliol de 2015 es va representar de nou l'obra però en un format especial i
imbricada a la Ruta dels Primers Cristians de Tàrraco. Així doncs es va desenvolupar en tres espais
arqueològics significatius: les voltes del circ –1a part, l'arrest—, l'amfiteatre romà –2a part,
el martiri– i la necròpolis paleocristiana –3a part, l'enterrament–. Per primer cop es va
representar en català i castellà simultàniament amb la finalitat d'atraure més públic. A
l'inici de la representació es va oferir un audiovisual explicatiu sobre la història dels màrtirs
i una projecció a l'amfiteatre –mapping– sobre l'evolució històrica del monument.



LOTERIA DE NADAL

L'ACSF disposa, com cada any, de la loteria de Nadal, amb el número  21.259. Si voleu
alguna butlleta, podeu trobar-ne a la Floristeria Romeu (Plaça Verdaguer), o bé us podeu
posar en contacte amb el Sr. Jordi Borràs (Tel. 639 29 12 71).

PROPERES ACTIVITATS

21 DE GENER: DIADA DE SANT FRUCTUÓS

Com és tradició l'ACSF s'encarrega
d'organitzar a les 10.00 h del matí a l'am-
fiteatre de Tarragona la pregària i la lec-
tura de la Passio Fructuosi. La celebració serà
presidida pel Sr. Arquebisbe, Dr. Jaume
Pujol Balcells. Aquest any la pregària
s'emmarcarà dins els actes de l'Any Ju-
bilar de la Misericòrdia. A la tarda, a les
20.00 h, Missa Pontifical de Sant Fructu-
ós a la Catedral de Tarragona.

22 DE GENER: DIADA DE L'ASSOCIACIÓ CULTURAL SANT FRUCTUÓS

Divendres 22 de gener tindrà lloc la diada de l'Associació Cultural Sant Fructuós amb l'ordre
del dia següent:

— 19.30 h (1a convocatòria), 20.00 h (2a convocatòria): Assemblea de socis a l'Hotel Ciutat de
Tarragona (Plaça Imperial Tàrraco).

— 21.30 h: Sopar i homenatge a Mn. Miquel Castillejo Brull al mateix hotel Ciutat de
Tarragona.



23 DE GENER: LA JOVE PASSIÓ DE SANT FRUCTUÓS

La recentment creada secció jove de l'Associació Cultural Sant Fructuós, s'encarrega de
la direcció i muntatge del projecte teatral de La Petita Passió de Sant Fructuós. L'obra adaptada per
a joves, infants i famílies, es representarà el proper dissabte 23 de gener en dues sessions. La
primera a les 17.00 h, destinada a grups d'esplais i la segona, a les 21.00 h, al públic en
general. L'entrada serà gratuïta i les invitacions es podran recollir dues setmanes abans de
l'espectacle al Teatre Metropol, en el seu horari de taquilla.


