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ANNO DOMINI. UNA RECREACIÓ DEL PRIMER NADAL DE LA HISTÒRIA
El passat 17 i 18 de desembre de 2016 al passeig arqueològic (Muralles de Tarragona),
l'Associació Cultural Sant Fructuós i el Museu Bíblic Tarraconense van oferir a la ciutat de
Tarragona un pessebre vivent amb una filosofia de reconstrucció 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.

DIADA DELS SANTS FRUCTUÓS, AUGURI I EULOGI I DE L'ACSF
Dissabte 21 de gener, com cada any l'ACSF es va encarregar d'organitzar a l'amfiteatre de
Tarragona la pregària i la lectura de la Passio Fructuosi. La celebració va ser presidida per Mn.
Joan Magí, ja que el Sr. Arquebisbe, Mons. Jaume Pujol, no va poder ser-hi present. Juntament amb Mn. Magí van llegir les actes els socis de l'ACSF Laura Carreto i Jordi Folch i els
diaques Mn. Miquel Marimon i Mn. Estanis Figuerola. A l'acabar l'ACSF va assistir a la
Missa Pontifical de Sant Fructuós, a la Catedral de Tarragona. A la tarda, a les 18.30 h, al
Col·legi Sant Domènec de Guzman (Dominiques) va tenir lloc la presentació per a tots els
socis, de l'audiovisual i fotografies d'Anno Domini. Una recreació del primer Nadal de la història. A continuació va tenir lloc la XVIIa Assemblea anual de socis i un sopar de germanor, on es va
retre homenatge al soci Andrés González Ramos. Per acabar els també socis Josefina Folch i
Josep M. Brull, campions d'Espanya de ball de saló, van fer-nos una gran exhibició que va
comptar amb l'ovació de tots els presents.

EMISSIÓ A TV3 DE EL LLOC DELS FETS
Diumenge dia 16 d'abril TV3 va emetre el capítol La foguera de les deïtats de la sèrie documental El lloc dels fets. Aquest es va rodar l'any passat a Tarragona i va comptar amb la participació
de molts membres de l'ACSF i l'explicació tècnica del president de l'ACSF i director del
Museu Bíblic Tarraconense Andreu Muñoz Melgar.

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE I AUDIOVISUAL ANNO DOMINI
En el marc de les activitats de Tarraco Viva, el dia 17 de maig a les 19.30 h, a la sala d'actes
dels Serveis Territorials de Cultura de la Generalitat de Catalunya a Tarragona, va tenir lloc la
presentació del llibre Anno Domini. Una recreació del primer Nadal de la Història. En una acció conjunta,
el Museu Bíblic Tarraconense i l'Associació Cultural Sant Fructuós han immortalitzat en
aquesta edició la recreació històrica d'un pessebre vivent diferent que ambdues entitats van
desenvolupar el passat mes de desembre a les Muralles de Tarragona-Passeig arqueològic.
L'acte, amb una sala de gom a gom, amb més d'una vuitantena de persones, va ser conduït pel
director del Museu Bíblic Tarraconense i president de l'Associació Cultural Sant Fructuós
Sr. Andreu Muñoz Melgar, el qual va donar la paraula al presentador del llibre, Sr. Jordi
Agràs Estalella, director dels Serveis Territorials de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
Seguidament el Sr. Arquebisbe de Tarragona Mons. Jaume Pujol Balcells, va cloure l'acte i va
agrair la tasca que les dues entitats duen a terme per transferir aquest ric patrimoni a la
ciutat.

LA NINA D'IVORI: HISTÒRIA D'UN ENTERRAMENT
Divendres 19 i dissabte 20 de maig en el marc de la Nit dels Museus i el festival Tarraco
Viva l'ACSF va dur a terme a la Necròpolis Paleocristiana de Tarragona la representació de La
Nina d'Ivori: història d'un enterrament. L'activitat, coorganitzada amb el Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, va constar d'una recreació històrica a través dels espais del jaciment i visita
comentada a càrrec d'Andreu Muñoz Virgili el qual anava explicant la història d'aquesta
peça i les curiositats que l'envolten. La representació es va dur a terme durant els dos dies
amb passis en català i castellà a les 20.30 h i 22.00 h amb uns 400 espectadors.

PROPERES ACTIVITATS
El proper dijous dia 27 de juliol a les 20.30 hores, al pati del Col·legi Sant Domènec de
Guzman (Dominiques, C/ Antoni Rovira i Virgili, 16), tindrà lloc el sopar d'estiu de l'ACSF.
El preu del sopar serà de 12 euros. Per assistir cal fer el pagament al Museu Bíblic Tarraconense, a partir del dia 1 de juliol fins el 21 de juliol, de dilluns a divendres de 9.00 a 13.00 h.
També ho podeu ingressar al número de compte: Banc Santander ES35 0049 4365 562090009153
i indicar quantes persones us heu apuntat enviant un mail a secretaria@acsantfructuos.cat o
al telèfon 977 25 18 88 (de 9 a 13 h).

SORTIDA A FRAGA
Per tal que aneu fent agenda, el dia 28 d'octubre hi ha prevista una sortida a Fraga on es
visitarà el jaciment paleocristià de vil·la Fortunatus i el castell. Més endavant us enviarem més
informació.

