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

“Llavors l’estrella que havien vist sortir a
l’Orient començà a avançar davant d’ells, fins
que s’aturà damunt el lloc on era l’infant.
L’alegria que tingueren en veure l’estrella
va ser immensa. Van entrar a la casa, veieren
el nen amb Maria, la seva mare, es prostraren
a terra i el van adorar. Després van obrir les
seves arquetes i li oferiren presents: or,
encens i mirra”.

(Mt 2, 9-11)



PRESENTACIÓ DE L’AUDIOVISUAL LA TÀRRACO DELS PRIMERS CRISTIANS

Al Centre Tarraconense El Seminari va tenir lloc la presentació de l'audiovisual La Tàrraco dels
Primers Cristians, una iniciativa del Centre Tarraconense El Seminari i l'Associació Cultural Sant
Fructuós i amb el patrocini de la Direcció General d'Afers Religiosos de la Generalitat de
Catalunya i la col·laboració de l'Ajuntament de Tarragona, el Patronat Municipal de Turis-
me de Tarragona, el Museu d'Història de Tarragona, Tarraco Viva, el Museu Bíblic Tarraco-
nense, el Museu Nacional Arqueològic, el Museu Diocesà de Tarragona, el Camp d'Apre-
nentatge de la ciutat de Tarragona i la Universitat Rovira i Virgili. L'audiovisual, amb una
durada de 17 minuts, ofereix una visió aèria i divulgativa dels espais que conformen el
patrimoni paleocristià que integra La ruta dels primers cristians de Tàrraco. Està locutat en tres
idiomes, català, castellà i anglès i es pot visualitzar de manera permanent al Centre Tarraco-
nense El Seminari, lloc d’inici de La ruta dels primers cristians.

RODATGE EL LLOC DELS FETS

TV3 ha començat el rodatge de El lloc dels fets, una nova producció que es basa en la desco-
berta d'esdeveniments de caràcter històric que van passar a llocs concrets de Catalunya.
Presentat per Marc de las Heras i dirigit per Jesús Font, el programa fa una investigació
periodística que vol resoldre misteris i conèixer els fets que podrien haver canviat el present.
En el cas de Tarragona es centren amb la Tàrraco romana i la història de sant Fructuós.
Andreu Muñoz, en qualitat d'expert, és qui explica el fet. TV3 va demanar col·laboració a la
nostra entitat per deixar vestuaris i actors, van demanar que qui volgués participar envies les
seves dades i fotografia. Van fer un càsting i diversos actors de l’ACSF van ser escollits pel
rodatge. La sèrie/documental, es podrà veure a partir de l’any vinent.



PEREGRINUS ET FIDELIS

En el marc de Tarraco Història Viva, l’Associació
Cultural Sant Fructuós va coorganitzar amb el grup
Arqueoescena amb la representació Peregrinus et fidelis a
l’amfiteatre de Tarragona. Aquesta recreació tractava
dels aspectes més rellevants de la vida i la societat
dels primers cristians a Tàrraco, especialment, el pe-
ríode entre els segles III i IV dC. El president de l’ACSF,
Andreu Muñoz i l’arqueòloga Maribel Panosa, van ser
els encarregats de les explicacions tècniques de la
representació.



12 DE NOVEMBRE: EXCURSIÓ A TERRASSA

El dia 12 de novembre va
tenir lloc una excursió a la
ciutat de Terrassa amb el seu
magnífic conjunt monumen-
tal de les esglésies de Sant
Pere (s. IV-XXI), que fou seu
de l’antiga església d’Egara.
A més de la visita cultural, es
va fer una pregària a l’actual
Catedral de la ciutat, un dinar
de germanor a l’Hotel Don
Cándido i de tornada a
Tarragona, es va visitar es va
visitar el Pont del Diable de
Martorell.

Avís important:

Les quotes de socis per a l’any 2017, es passaran a inicis del proper mes de gener.

PROPERES ACTIVITATS

S’apropa la diada de sant Fructuós, sant Auguri i sant Eulogi i l’Associació celebra la seva
XVIIa assemblea anual. Els actes litúrgics seran al matí del dia 21 de gener i l'assemblea i
sopar al vespre i nit del mateix dia.

ANNO DOMINI. UNA RECREACIÓ DEL PRIMER NADAL DE LA HISTÒRIA

El passat 17 i 18 de desembre
al passeig arqueològic (Muralles
de Tarragona), el Museu Bíblic
Tarraconense i l'Associació Cul-
tural Sant Fructuós van oferir a la
ciutat de Tarragona un pessebre
vivent amb una filosofia de recons-
trucció històrica sota el títol ANNO
DOMINI. Una recreació del primer Nadal
de la història. A la representació van
assistir 1.200 persones essent tot
un èxit, ja que es van exhaurir les
entrades.


