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

“Van entrar a la casa, veieren el nen amb Maria,
la seva mare, es prostraren a terra i el van adorar”
(Mt 2, 11)

Butlletí núm. 22
desembre 2017
Edita:

Associació Cultural Sant Fructuós
Ed. Sant Tadeu, esc. A, baixos
43007 Tarragona
Tel.: 608 668 773
acsf@acsantfructuos.cat
http://www.acsantfructuos.cat
Coordinació:
Míriam Ramon Mas
Composició i disseny:
Andrés González Ramos
Fotografies:
Miquel Sanchis i Santi Grimau

Bon Nadal
i feliç any

2018

Sopar d’estiu 2017
El passat 27 de juliol a les 20.30 hores, al pati del Col·legi Sant Domènec de Guzman
(Dominiques), va tenir lloc el sopar d’estiu de l’ACSF. En un ambient distès i de germanor un
nombrós grup de socis van assistir a aquest tradicional sopar. Durant la nit es van projectar les
fotografies de la representació de La Nina d’Ivori: història d’un enterrament i posteriorment hi
va haver un ball per tots aquells que van voler participar. Diada dels sants Fructuós, Auguri i
Eulogi i de l’ACSF.

Sortida a Fraga
Dins dels objectius de l’ACSF hi ha el de fomentar la formació i convivència entre tots els
socis. En aquest sentit, el passat 28 d’octubre es va donar continuïtat a les sortides culturals
dedicades a conèixer el cristianisme primitiu a Catalunya i que l’any passat ja vam iniciar amb
la visita del conjunt monumental de les esglésies de Terrassa. Aquest any, un grup de socis de
l’Associació es va desplaçar a Fraga on es va visitar el jaciment romà de vil·la Fortunatus, una
vil·la romana situada a la vora del riu Cinca, al costat de la via romana que unia Ilerda (Lleida) i
Caesaraugusta (Saragossa). La vil·la original es va edificar a finals del segle I dC, però el conjunt
arquitectònic que es conserva està datat al segle IV dC. Abandonada al segle V, la seva estructura
va ser aprofitada un segle després per a la construcció d’una basílica paleocristiana. A més d’aquesta
vil·la, es va visitar el castell de Fraga i després de dinar, el qual va tenir lloc a l’Hotel Casanova,
vam visitar al poble de Seròs, El Bovalar, un jaciment arqueològic d’època visigòtica, declarat
bé cultural d’interès nacional com a monument històric i arqueològic. Conserva una vil·la, amb
una basílica, baptisteri i una necròpolis. Abans de marxar de El Bovalar cap a Tarragona, Mn.
Joan Magí va fer una emotiva pregària dins l’espai basilical.

Loteria de Nadal
Com cada any, l’ACSF juga a la loteria de Nadal amb el número 21.259. Com el darrer any,
no s’han editat butlletes de participació. Qui estigui interessat en adquirir un o més dècims del
número ho pot fer a l’administració número 17, Edifici San Francisco, baixos 1 (Sant Pere i Sant
Pau, Tarragona), Telèfon: 977 201 775.

PROPERES ACTIVITATS

La Passió de Sant Fructuós
El proper 21 de gener de 2018, Sant Fructuós caurà en diumenge. És per aquest motiu que
s’està preparant tota la infraestructura per poder representar La Passió de Sant Fructuós a les 11
del matí a l’amfiteatre. Les entrades es podrán adquirir a El Corte Inglés al preu de 8 euros.

Diada dels Sants Fructuós, Auguri i Eulogi i de l’ACSF
Dissabte, 27 de gener, tindrà lloc la diada de l’ACSF. Es farà l’assemblea als locals de l’ACSF,
una missa a la parròquia de Sant Pere Sant Pau i un posterior sopar al restaurant Les Fonts de
Can Sala. Properament enviarem convocatòria amb tota la informació.

