
CURRÍCULUM DE 

 L’ASSOCIACIÓ CULTURAL SANT FRUCTUÓS 
 

20 de gener de 1990: Estrena de La Passió de Sant Fructuós a la Metropolitana 

Catedral de Tarragona. 

 

21 de juny de 1990: Per primera vegada es representa La Passió de Sant Fructuós a 

l’amfiteatre romà de Tarragona per donar recolzament a Càritas en la campanya “Per un 

lloc de Treball”. 

 

27 de juny de 1992: Representació de La Passió de Sant Fructuós a l’amfiteatre de 

Tarragona amb motiu del IX è centenari de la restauració de la Seu Metropolitana i de la 

repoblació del Camp i ciutat de Tarragona. 

 

19 de juny de 1998: Representació de La Passió de Sant Fructuós a l’amfiteatre de 

Tarragona. 

 

21 de gener de 2000: L’Associació Cultural Sant Fructuós es constitueix legalment. 

 

24 de gener de 2000: Inauguració del locals de l’Associació al barri de Sant Pere i Sant 

Pau. 

 

30 de juny, 1 i 2 de juliol de 2000: Representació de La Passió de Sant Fructuós al 

Fòrum romà (Torre del Pretori), a l’Amfiteatre de Tarragona i a la Necròpolis 

Paleocristiana amb motiu del Jubileu de l’any 2000 i per donar suport a la candidatura 

de Tarragona com a Patrimoni Mundial. 

 

20 de gener de 2001: Presentació del llibre: La Passió de Sant Fructuós. Text, Memòria 

i Imatge AD 2000. 

 

5 d’abril de 2001: El Club d’Opinió III  Mil·leni ret homenatge a l’Associació Cultural 

Sant Fructuós i al seu president. 

 



7 i 8 de juny de 2002: Representació de La Passió de Sant Fructuós a l’amfiteatre de 

Tarragona. 

 

9 i 10 de maig de 2003: L’Associació Cultural Sant Fructuós, representa, a la 

Necròpolis Paleocristiana del Francolí una reconstrucció històrica d’un enterrament 

paleocristià en el marc de les V Jornades Internacionals de Divulgació Històrica 

Romana, Tarraco Viva en col·laboració amb el Museu d’Història de Tarragona i el 

Museu Nacional Arqueològic de Tarragona. 

 

30 de març de 2003: L’Associació és distingida per l’Excm. Ajuntament de Tarragona 

amb el Diploma de Serveis Distingits a la Ciutat de Tarragona en reconeixement de la 

seva important tasca a l’haver deixat ben alt el nom de Tarragona. 

 

18 de setembre de 2003: Publicació infantil de La Petita història de Sant Fructuós 

il·lustrada per Pilarin Bayés i escrita per Jesús Blanco i Rafael Muñoz. 

 

20 de desembre de 2003: L’Associació és distingida per Ràdio Sant Pere i Sant Pau 

amb el premi Micro 2003 per la seva aportació dins del món de l’art i la cultura de 

Tarragona. 

 

31 de gener de 2004: Homenatge a l’Associació per part de l’Associació dels Amics de 

la Catedral de Tarragona i la Schola Cantorum i Orquestra  dels Amics de la Catedral.  

 

Abril del 2004: Conferència sobre La Passió de Sant Fructuós a Sant Cugat del Vallés. 

 

21 i 22 de maig de 2004: L’Associació Cultural Sant Fructuós, representa, a la 

Necròpolis Paleocristiana del Francolí una reconstrucció històrica d’un enterrament 

paleocristià en el marc de les VI Jornades Internacionals de Divulgació Històrica 

Romana, Tarraco Viva en col·laboració amb el Museu d’Història de Tarragona i el 

Museu Nacional Arqueològic de Tarragona. 

 

11, 12, 19 i 26 de juny de 2004: Representació de La Passió de Sant Fructuós a 

l’amfiteatre de Tarragona.  

 



Juny del 2004: Participació en els actes commemoratius del 1700 aniversari del martiri 

de Sant Cugat a  Sant Cugat del Vallés. 

 

20 de gener de 2005: Estrena de la representació infantil de La Passió de Sant Fructuós 

al saló d’Actes del Col·legi La Salle de Tarragona. 

 

21 de gener de 2005: Lliurament de medalla commemorativa a l’ACSF per part de 

l’Associació de Gogistes Tarragonins. 

 

Gener-Febrer i Juny de 2005: Cicle de conferències sobre Sant Fructuós i el seu 

temps al paranimf de l’Institut Superior de Ciències Religioses Sant Fructuós de 

Tarragona. 

 

23 d’abril  de 2005: Representació infantil de La Passió de Sant Fructuós al saló 

d’Actes del Col·legi de Sant Domènec de Tarragona. 

 

20 de gener de 2006: Representació infantil de La Passió de Sant Fructuós al saló 

d’Actes de Caixa de Tarragona. 

 

21 de gener de 2006: Presentació del llibre i DVD Tarraco Christiana . Història i 

Arqueologia [edició en català, castellà, anglès, francès i italià] a l’Ajuntament de 

Tarragona. 

 

Maig de 2006: Exposició Sant Fructuós i el seu temps al Palau de la Diputació de 

Tarragona. 

 

18, 19 i 20 de maig de 2006: L’Associació Cultural Sant Fructuós, representa, al Museu 

Bíblic Tarraconense una reconstrucció històrica d’un enterrament paleocristià en el 

marc de les VIII Jornades Internacionals de Divulgació Històrica Romana, Tarraco 

Viva en col·laboració amb el Museu d’Història de Tarragona i el Museu Biblic 

Tarraconense. 

 

15, 16, i 17 de juny de 2006: Representació de La Passió de Sant Fructuós a 

l’amfiteatre de Tarragona.  



 

21 de gener de 2007: Presentació i edició del CD La Passió de sant Fructuós. La 

música, interpretada per l’Schola Cantorum i Orquestra dels amics de la Catedral i 

editada per l’ASCF. 

 

Setmana Santa de 2007: Canal Català - Més TV retransmet íntegrament, sense 

interrupcions  i diverses vegades La Passió de Sant Fructuós. 

 

16 d’abril de 2007: Presentació i edició de l’obra pòstuma de Mn. Salvador Ramon 

Vinyes, canonge i arxiver de la Seu de Tarragona, Santoral Tarragoní. Morts preciosses 

davant Déu. 

 

10, 11 i 12 de maig de 2007: L’Associació Cultural Sant Fructuós, representa, al 

claustre de la catedral una reconstrucció històrica d’un enterrament paleocristià en el 

marc de les IX Jornades Internacionals de Divulgació Històrica Romana, Tarraco Viva 

en col·laboració amb el Museu d’Història de Tarragona i el Museu Bíblic Tarraconense. 

 

Del 30 de juny al 15 de juliol de 2007: Exposició organitzada juntament amb el Museu 

Bíblic Tarraconense: Imperivm et Sacerdotivm (Els mosaics de Justinià i Teodora de 

Ravenna. Reconstrucció de les seves indumentàries). 

 

20 de gener de 2008: Inauguració de l’Any Jubilar i de l’Espai d’Interpretació Sant 

Fructuós i el seu temps, exposició coorganitzada entre l’Associació Cultural Sant 

Fructuós i el Museu Bíblic Tarraconense.  

 

1 de març de 2008: Representació de La Petita Passió de Sant Fructuós a la Catedral 

de Tarragona. Durant l’Any Jubilar també s’ha representat a La Canonja, al Col·legi 

Sant Domènec, al Vendrell, a Falset, a Solivella i a Bonastre. 

 

15, 16 i 17 de maig de 2008: Participació en les X Jornades de reconstrucció històrica 

Tarraco Viva amb In Coemeterio ( reconstrucció històrica d’un ritual d’enterrament 

cristià del segle V dC), al Claustre de la Catedral de Tarragona. A l’activitat va 

participar també  la Schola Cantorum dels Amics de la Catedral. 

 



Maig-juny de 2008: Col·leccionable IVUBILEVM. La Cambra de Comerç de Tarragona 

va editar una col·lecció de cromos sobre l’Any Jubilar de Sant Fructuós. Els textos del 

document van ser obra del president de l’ACSF, Andreu Muñoz, i les il·lustracions de 

l’artista catalana Pilarín Bayés. La nostra Associació hi sortia representada amb el 

cromo 140, el qual es va repartir des de L’Espai d’Interpretació Sant Fructuós i el seu 

temps al Museu Bíblic Tarraconense.  

 

19, 20 i 21 de juny de 2008: La Passió de Sant Fructuós a l’Amfiteatre. Un cop més, i 

amb motiu de l’Any Jubliar, l’Associació, juntament amb la Schola Cantorum i 

Orquestra dels Amics de la Catedral, van portar a escena la Passio Fructuosi. Hi 

assistiren unes 2.400 persones, que van poder gaudir de la nova escenografia i vestuari. 

Entre els assistents, el dia 19, es trobaven els participants al Congrés Internacional Pau, 

Fructuós i el cristianisme primitiu a Tàrraco (s. I-VIII), el dia 20, el bisbe d’Alcalà 

d’Henares i el dia 21, autoritats polítiques, com el Vicepresident de la Generalitat, Molt 

honorable Sr. Josep Lluís Carod-Rovira i l’Alcalde de Tarragona, Il·lm Sr. Josep Fèlix 

Ballesteros, així com també representants de diferents comunitats germanes. Sense cap 

mena dubte, la representació d’aquest any ha estat més significativa que mai. Per 

primera vegada es van reunir a l’arena de l’amfiteatre representants d’Uruguai, la 

Liguria Italiana, França  i Catalunya, llocs aquests on es venera especialment sant 

Fructuós. Una imatge per a la història. 

 

26 de juny de 2008: Acte de promoció de l’Any Jubilar organitzat per l’Ajuntament de 

Tarragona a Gènova. El president de la nostra Associació, Andreu Muñoz, va assistir 

juntament amb l’Alcalde de Tarragona Josep Fèlix Ballesteros, el Vicari general  de 

l’Arquebisbat de Tarragona Mn. Miquel Barbarà. 

 

16 d'agost de 2008: L'Associació Cultural sant Fructuós rep el reconeixement ciutadà 

durant les festes de sant Magí amb motiu del 1750è aniversari del martiri de Fructuós, 

Auguri i Eulogi per part de l’Ajuntament de Tarragona.  

 

9 de setembre de 2008: Estrena de la projecció del DVD La Passió de Sant Fructuós. 

Making off, produïda per Santi Grimau,  al Museu Bíblic Tarraconense. 

 



4 d’octubre de 2008: El grup teatral de la Petita Passió de Sant Fructuós, va 

enregistrar l’obra teatral en diferents escenaris arqueològics de la ciutat, com 

l’amfiteatre, el pretori i el circ romà. 

 

19 d’octubre de 2008: El  president de l’entitat, Andreu Muñoz, va  impartir una 

conferència sobre sant Fructuós i el cristianisme primitiu a Tàrraco per a la Universidad 

Politécnica de Cartagena al Museo del Teatro Romano de la mateixa ciutat. 

 

25 d’octubre de 2008: Peregrinació Jubilar de l’ACSF. Un total de 114 socis, 

juntament amb la Parròquia de Sant Pere i Sant Pau Sescelades, van guanyar el jubileu.  

 

8 de novembre de 2008: Representació de La Petita Passió de Sant Fructuós a 

l’auditori Caixa Tarragona. Van assistir com a públic el Secretariat Interdiocesà de 

Catequesi de Catalunya i les Illes Balears. 

 

16 de desembre de 2008: Presentació del  llibre D’Orient a Occident: El culte de Sant 

Fructuós de Tarragona al món. L’acte es va dur a terme al Paranimf del Rectorat de la 

URV, i va ser presidit per l’arquebisbe de Tarragona Mons. Jaume Pujol, pel president 

de la Diputació de Tarragona Sr. Josep Poblet, pel rector de la URV Dr. Francesc 

Xavier Grau, pel president de l’Associació Cultural Sant Fructuós Sr. Andreu Muñoz i 

pel vicepresident de la mateixa, Sr. Xavier Rius.  

 

Durant tot l’Any Jubilar de 2008: Una quinzena de voluntaris de l’ACSF oferiren  

visites històriques guiades per l’itinerari jubilar de Tarragona a més d’una cinquantena 

de diferents grups de pelegrins de tot l’Estat Espanyol.  

 

15, 16, i 17 de maig de 2009: Participació en les XI Jornades de reconstrucció històrica 

Tarraco Viva amb In Coemeterio ( reconstrucció històrica d’un ritual d’enterrament 

cristià del segle V dC.), al Claustre de la Catedral de Tarragona. A l’activitat va 

participar també  la Schola Cantorum dels Amics de la Catedral. 

 

Del 15 al 22 de maig de 2009: L’Ajuntament de Tarragona i l’Assocació Cultural Sant 

Fructuós organitzen un creuer per la mediterrània occidental tot visitant San Fruttuoso 

di Capodimonte (Liguria). Participen 130 persones. 



 

De l’1 de juny al 9 de juliol de 2009: Exposició coorganitzada entre el Museu 

d'Història de Tarragona, l’Associació Bíblica de Catalunya, el Secretariat de Pastoral 

Bíblica de l’Arquebisbat de Tarragona, l’Associació Cultural Sant Fructuós i el Museu 

Bíblic Tarraconense. Ja en la recta final de l’Any Paulí, on s’ha celebrat el bimil·lenari 

del naixement de Sant Pau, s’ha cregut convenient apropar aquest fenomen a la 

ciutadania a través d’aquesta exposició. L’apòstol Sant pau és un punt de referència 

indispensable per comprendre la gènesi de l’Església i els orígens de la història del 

cristianisme universal.  

 

Del 28 de desembre de 2009  fins al 21 de gener de 2010: Exposició commemorativa 

dels 20 anys de la representació de La Passió de Sant Fructuós (1990-2010) al Museu 

Bíblic Tarraconense. 

 

19, 20 i 21 de març de 2010: gravació de l’audiovisual In Coemeterio. Reconstrucció 

d’un funeral cristià del s. V dC. L’enregistrament es va fer en diversos espais de 

Tarragona com són el Passeig Arqueològic, La Torre de l’Arquebisbe, la cripta dels 

Enginyers de la Necròpolis i el Museu Bíblic Tarraconense.  

 

19 de maig de 2010, en el marc de les XII Jornades de Tàrraco Viva, presentació de 

l’audiovisual In Coemeterio. Reconstrucció d’un funeral cristià del s. V dC. Sala d’actes 

de l’Antiga Audiència. La presentació va anar a càrrec de Magí Seritjol, Rosa M. 

Rossell i Andreu Muñoz Melgar.  

 

12, 18 i 19 de juny de 2010: representació de La Passió de Sant Fructuós a 

l’Amfiteatre. 

 

22 d’octubre de 2010: Presentació del DVD La Passió de Sant Fructuós al Museu 

Bíblic Tarraconense.  

 

Febrer / Març de 2011: Al retaule de la capella de la seu de la Conferencia Episcopal 

Española a Madrid, es va col·locar un mosaic, obra de Marko Rapunik (s.j.) amb la 

figura del bisbe sant Fructuós i la depositio d’una relíquia seva. Per aquest motiu, el Sr. 

Arquebisbe de Tarragona, Dr. Jaume Pujol, va encarregar al Sr. Andreu Muñoz, 



l’elaboració d’un llibre amb la vida i obra de Sant Fructuós, per tal de ser entregat als 

membres que integren la Conferencia Episcopal Española. El resultat va ser una 

magnífica síntesi de la vida del màrtir tarragoní que porta per títol San Frvctvoso, 

obispo de Tarragona y protomártir hispánico.  

 

Del 7 al 15 de maig de 2011: En el marc de les XIII jornades de reconstrucció històrica 

Tàrraco Viva, l’Associació Cultural Sant Fructuós, el Capítol de la Catedral, la 

Conselleria de Patrimoni de l’Ajuntament de Tarragona, l’Institut Català d’Arqueologia 

Clàssica i el Museu Bíblic Tarraconense (Arquebisbat de Tarragona) van organitzar, del 

7 al 15 de maig de 2011, un seguit d’activitats, una d’elles va ser l’exposició 

Praesidivm, Templvm et Ecclesia: Les intervencions arqueològiques a la Catedral de 

Tarragona. L’objectiu de l’exposició va ser apropar la societat al procés d’evolució 

històrica de l’espai urbà de la Catedral tot mostrant els resultats i els materials més 

significatius de les darreres intervencions arqueològiques a la Catedral de Tarragona, 

fent especial incidència en difondre el llegat clàssic romà que permet donar a conèixer, 

tot i que encara en fase d’estudi, les restes arqueològiques trobades durant les 

intervencions arqueològiques dutes a terme a la Catedral des de l’any 2000. L’exposició 

ha estat guardonada amb el premi Musa sobre exposicions del món antic, per la revista 

Auriga, el mes d’agost de 2011.  

 

13 i 14 de maig de 2011: En el marc de les XIII jornades de reconstrucció històrica 

Tàrraco Viva es va fer la representació: Betesda: La història d’un sarcòfag. Muntatge 

escènic i visual del sarcòfag paleocristià de Betesda encastat a la façana de la Catedral. 

L’ACSF amb la col·laboració de la Schola Cantorum dels Amics de la Catedral van 

explicar les diferents escenes que decoren el sarcòfag paleocristià de la façana de la 

Catedral de Tarragona. Cada escena anava acompanyada per la interpretació d’un salm 

en cant gregorià. En acabar l’explicació, s’escenificava l’enterrament d’un difunt dins el 

sarcòfag i es recitava la commendatio animae que es desprèn de la lectura de les escenes 

de l’exemplar de Betesda. La representació només es va poder dur a terme el dia 13 de 

maig, ja que el dia 14, a causa de la pluja, es va haver de suspendre.   

 

14 d’agost de 2011: Jornades Mundials de la Joventut: Durant les JMJ la nostra 

diòcesi va esdevenir un punt de referència per als milers de joves vinguts d’arreu del 

món. Aquí es van trobar una Tarragona moderna i oberta al món però que conserva en 



les seves estranyes les arrels del cristianisme primitiu. Un escenari fantàstic on 

concretar el lema de les Jornades: Arrelats i edificats en Crist, ferms en la fe. 

L’Associació Cultural Sant Fructuós va participar a  l’espectacle Tarraco ex tempore, a 

la Tarraco Arena Plaça, creat i dirigit pel director del Museu Bíblic Tarraconense i 

membre de la junta de l’ACSF, Andreu Muñoz, on a través de diversos grups i 

associacions de la ciutat, s’explicava la història de Tarragona i la seva Església a través 

del temps. La regidoria general de l’espectacle va anar a càrrec de José Luís Ibáñez, 

Purificación Luengo, Carmen Marco, Míriam Ramon i Inés Virgili, membres de 

l’ACSF. La nostra entitat va ser l’encarregada d’explicar la història del cristianisme 

primitiu a Tarragona a través de la representació d’un fragment del judici de La Passió 

de Sant Fructuós, en llatí, i de l’etapa visigòtica, a través de set verges vestals amb 

palmes, corones, foc i la Tau de Tarragona representant l’Església triomfant.  

 

Del 16 al 19 de novembre de 2011: XI Festival Internacional de Cine Arqueológico 

del Bidasoa (Irún): L’audiovisual In Coemeterio. Reconstrucció d’un funeral cristià 

del s. V, va ser presentat i seleccionat per ser projectat al Festival de Cine Arqueológico 

que es va celebrar durant el mes de novembre a Irún. Andreu Muñoz va presentar 

l’audiovisual durant el seminari, i el president Joaquim Galià, va assistir a l’entrega de 

premis que es va celebrar l’últim dia del certamen. De la mateixa manera es va presentar 

l’audiovisual Praesidivm, Templvm et Ecclesia: Les intervencions arqueològiques a la 

Catedral de Tarragona, en el que ha col·laborat l’ACSF.  

 

9 de febrer de 2012: Presentació del llibre Praesidivm, Templvm et Ecclesia. Les 

intervencions arqueològiques a la Catedral de Tarragona 2010-2011. Memòria d’una 

exposició temporal. Els autors del llibre són Josep Maria Macias Solé (ICAC), Andreu 

Muñoz Melgar (Museu Bíblic Tarraconense), Antonio Peña Jurado (Universitat 

Autònoma de Barcelona), Míriam Ramon Mas (Museu Bíblic Tarraconense) i Imma 

Teixell Navarro (Ajuntament de Tarragona). El llibre recull els continguts de 

l’exposició temporal que, amb el mateix títol, es va presentar al Museu Bíblic 

Tarraconense en el marc del festival Tarraco Viva; i que obtingué, com a exposició 

temporal sobre el món antic, el guardó MUSA de l’edició 2011 i concedit per la revista 

AURIGA. L’exposició restà oberta els mesos de maig i juny de 2011 i fou organitzada 

per l’Ajuntament de Tarragona, Museu Bíblic Tarraconense (Arquebisbat de 

Tarragona), l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica, el Capítol Catedralici i 



l’Associació Cultural Sant Fructuós. Aquestes mateixes institucions editen el llibre. 

L’edició ha estat patrocinada per la Secretaria d’Universitats i Recerca de la Generalitat 

de Catalunya amb l’objectiu de transferir els coneixements científics obtinguts en les 

intervencions arqueològiques a la Catedral a la societat en general. 

 

 

12 d’abril de 2012: Inauguració de l’exposició D’Abraham a Fructuós i d’un 

diorama del martiri de Sant Fructuós al Museu Bíblic Tarraconense. Al Museu 

Bíblic Tarraconense es va inaugurar l’exposició de pintura D’Abraham a Fructuós, de 

l’artista Lucas Bravo. Per altra banda, l’Associació Cultural Sant Fructuós, molt 

vinculada amb el Museu Bíblic Tarraconense, ha finançat la creació d’un diorama del 

martiri de sant Fructuós, que quedarà exposat permanentment a la sala Mn. Joan Magí 

dedicada a l’expansió del Cristianisme. El diorama s’ha fet seguint criteris 

reconstructius, reproduint una part de l’amfiteatre romà i l’escena de la vivi crematio, 

pena a la que van ser sotmesos els màrtirs tarragonins. És obra de Jordi-Lluís Rovira 

Canyelles i de Magí Ferrer Egea, amb figures de l’artista Iraida Llucià.  

 

17 de maig: La revista Auriga, l’única publicació en català dedicada a la divulgació del 

llegat grecoromà a Catalunya, va distingir al Museu Bíblic Tarraconense amb el premi 

Musa, d’exposicions sobre el món antic, per l’exposició: Praesidivm, Templvm et 

Ecclesia. Les intervencions arqueològiques a la Catedral de Tarragona, en la qual 

l’ACSF hi va col·laborar. El premi va ser concedit també, ex aequo, al Museu de 

Badalona. El guardó el va recollir Andreu Muñoz Melgar al departament d’ensenyament 

de la Generalitat de Catalunya a Barcelona.   

 
 

18 i 19 de maig de 2012: Tàrraco Viva. En el marc de les XIV jornades de 

reconstrucció històrica Tàrraco Viva, l’Associació Cultural Sant Fructuós i el Museu 

Bíblic Tarraconense, van oferir els dies 18 i 19 de maig, jornades de portes obertes del 

Museu Bíblic i la  projecció de l’audiovisual In Coemeterio: reconstrucció d’un funeral 

cristià del s. V.  Per altra banda, els mateixos dies, a les 21.30 h (català) i  a les 23.00 h 

(castellà), al Pla de la Seu, es va representar: Betesda: La Història d’un sarcòfag. 

Muntatge que va apropar al públic al coneixement d’un dels tresors artístics, d’època 

paleocristiana, més important de Tarragona. L’activitat es va emmarcar també dins la 



Nit dels Museus 2012 i va ser organitzada per l’Associació Cultural Sant Fructuós i el 

Museu Bíblic Tarraconense, amb la col·laboració de la Schola Cantorum dels Amics de 

la Catedral.  

 

De l’1 al 6 d’octubre: XXIIIè Festival Internacional de Cinema Arqueològic de 

Rovereto (Itàlia) 

L’audiovisual In Coemeterio. Reconstrucció d’un funeral cristià del s. V, va ser 

seleccionat per ser projectat al XXIII Festival internacional de Cinema Arqueològic de 

Rovereto (Itàlia), de l'1 al 6 d'octubre del 2012. De la mateixa manera també va ser 

projectat l’audiovisual Praesidivm, Templvm et Ecclesia: Les intervencions 

arqueològiques a la Catedral de Tarragona, en el que ha col·laborat l’ACSF.  

29 de novembre 2012: Recollida premi Eutyches 2012  

L’ACSF va ser guardonada amb el premi Tarragonès de difusió Eutyches 2012, 

concedit pel Consell Comarcal del Tarragonès. És un premi que té com a objectiu 

assenyalar una personalitat, entitat o associació, reconeguda en el seu sector 

professional, que hagi difós o incentivat aspectes culturals, mediambientals o 

patrimonials del Tarragonès. L’Associació va ser presentada a aquest premi per 

l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica al qual li agraïm  l’honor del seu 

reconeixement. El premi el va recollir en nom de l’ACSF, el president Joaquim Galià, 

en un acte celebrat al Teatre Metropol de Tarragona.  

 
 

 
 


