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DIADA DE L'ASSOCIACIÓ CULTURAL SANT FRUCTUÓS
Diumenge, 20 de gener, va tenir lloc
la diada de l'Associació Cultural Sant
Fructuós. Com és costum, va començar
a dos quarts d'onze del matí amb la
XIII assemblea general de socis als locals de la nostra entitat. Segons els estatuts, cada dos anys s'ha de renovar la
meitat dels membres de la junta, i els
càrrecs a renovar van ser els de president, vicesecretari, tresorer i dos vocals.
D'aquesta manera, la candidatura de
junta que es va presentar i fou aprovada
per l'assemblea va ser la formada per:
• President: Andreu Muñoz Melgar
• Vicepresidenta: Carme Borràs Fernández
• Secretaria: Míriam Ramon Mas
• Vicesecretari: Jordi Borràs Fernández
• Tresorer: José Luís Ibáñez Tatay
• Vicetresorera: Carmen Marco Subías
• Vocals: Joan Magí Ferré
Ramon Castán Julbe
Joaquim Galià Romaní
Miquel Sanchís Bernabeu
Andreu Muñoz Virgili
Xavier Castán Mur
Seguidament, a les dotze del migdia, a la parròquia de Sant Pere i Sant Pau Sescelades, va
tenir lloc l'eucaristia i posteriorment un dinar de germanor al restaurant Pizza Nostra / Pasta
Nostra, on es va retre homenatge a la germana clarissa Maria Magdalena Rivera Albiol.
També es va fer un reconeixement al president sortint, Joaquim Galià Romaní.

DIADA DE SANT FRUCTUÓS
El dia 21 de gener, a les 10 h del mati, amb motiu del martiri dels nostres sants màrtirs, es
va celebrar a l'amfiteatre de Tarragona, la pregària i la lectura de les Actes del martiri de Sant
Fructuós i els seus diaques Auguri i Eulogi. La celebració, presidida pel Sr. Arquebisbe,
Mons. Jaume Pujol, va comptar també amb la presència de membres destacats de la comunitat ortodoxa romanesa, Timotei Lauran, bisbe per l'Estat espanyol de l'Església Romanesa,
Varsanufie Prahoveanul, bisbe auxiliar del Patriarcat Romanès, el P. Màxim Badoiu, abat
del Monestir de Sant Calinic de Bucarest i el P. Vasile Baltaretu, rector de la Parròquia de
Sant Calinic i Sant Fructuós de Tarragona.
Al vespre, es va celebrar la missa pontifical de Sant Fructuós a la Catedral de Tarragona.

GRAVACIÓ TARRACO VIVA
El passat dimarts, dia 12 de febrer, a
les 19.00 h, va tenir lloc al Museu Bíblic
Tarraconense una gravació de diverses
seqüències amb personatges de la Passió i personal de vestuari i organització
de l'ACSF. Des del certamen, aquest any
es vol potenciar més la pàgina web, la
web serà més "Viva" que mai.

CALÇOTADA DE L'ACSF
El passat diumenge dia 10 de març
un grup de seixanta-quatre socis de
l’ACSF va participar a una calçotada a
Vallclara. Durant el matí es va fer una
visita a Montblanc i al migdia es va
assistir a la celebració eucarística a
l’església de Sant Salvador, on el seu
rector Mn. Evarist Gómez ens va fer
una gran acollida.

PROPERES ACTIVITATS
4 D'ABRIL: PRESENTACIÓ DEL LLIBRE TARRACO, CHRISTIANA CIVITAS
Publicació de les actes del Curs
d'Història i Arqueologia Cristiana de
Tàrraco: Tarraco, Christiana Civitas, que es
va dur a terme al Museu Bíblic Tarraconense d'octubre a desembre de 2010
i va estar organitzat pel propi Museu,
l'Institut Superior de Ciències Religioses Sant Fructuós (Facultat de Teologia de Catalunya) i l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica. L'ACSF ha
finançat part de la publicació d'aquest
projecte. La presentació serà el dia 4
d'abril a les 19.30 h a la sala d'actes
del Centre Tarraconense (Seminari).

5 D'ABRIL: ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA
Donades les circumstàncies d'aquest any, en que es tornarà a representar La Passió de Sant
Fructuós a la Tarraco Arena Plaça, amb motiu de l'acte de les beatificacions que es celebraran
el proper mes d'octubre a Tarragona, es creu convenient la convocatòria d'una assemblea
extraordinària per explicar a tots els socis l'estat de la qüestió. Properament rebreu la convocatòria.

