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«Diu el Senyor: I tu, Betlem Efrata, ets petita per a ser
comptada entre els clans de Judà, però de tu sortirà el
qui ha de governar Israel. Els seus orígens venen d’antic,
venen de l’eternitat”» (Mi 5,1).

Bon Nadal i
feliç any 2020

Organització viacrucis beat Marià Mullerat
El passat 22 de març a les 19.00 h, a l’amfiteatre de Tarragona, va tenir lloc un viacrucis amb
motiu de la beatificació del Dr. Marià Mullerat i Soldevila, nascut a Santa Coloma de Queralt
el 1897 i mort en el decurs de la Guerra Civil. El seu procés de beatificació es va iniciar l’any
2003 i el dia 23 de març, va tenir lloc a la Catedral de Tarragona la seva beatificació. L’ACSF, a
petició de l’Arquebisbat de Tarragona, va ser l’encarregada d’organitzar aquest acte, realitzant la
simbologia i l’atenció als assistents.

La Nina d’Ivori: història d’un enterrament
En el marc del festival Tarraco Viva el passat mes de maig, l’ACSF va dur a terme novament
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 explicant la història d’aquesta peça i les curiositats que l’envolten.
La representació es va dur a terme el 10 i 11 de maig amb passis en català i castellà a les 21.00
h i 22.30 h, amb un gran èxit d’assistència.

Sopar d’estiu
El dia 20 de juliol, a les 21.00 hores, al pati del Col·legi Sant Domènec de Guzman (Dominiques), va tenir lloc el sopar d’estiu de l’ACSF al qual van assistir molts socis de l’ACSF.
Durant el sopar es va poder veure un reportatge de la representació La Nina d’Ivori: Història
d’un enterrament, realitzat per Elperfilbueno.

Inventari i protocol de cessió de material de vestuari
Durant els últims quatre mesos l’equip de
treball encarregat del vestuari va realitzar
un inventari del mateix. A totes les peces
se’ls hi ha donat un número d’identificació,
una petita descripció i s’han fotografiat. Les
diferents llistes d’inventari s’han unificat en
una mateixa base de dades per tal de poder
consultar la informació d’una manera més
operativa i ràpida. També s’ha dissenyat un
protocol de cessió de vestuari (i de qualsevol
altre bé moble) per tal que quedi constància
del material que es pugui arribar a cedir a
altres entitats. Amb tota aquesta tasca hem
pogut comptabilitzar i controlar d’una manera
efectiva tot el nostre material de vestuari.
D’altra banda amb el protocol de cessió de
vestuari, serà més fàcil vetllar perquè no
s’extraviï cap de les nostres peces. Tot plegat ha
contribuït a prendre major consciència d’una
important part del nostre patrimoni material i
a fomentar el seu manteniment i preservació.
Moltes gràcies a les sòcies Dolors Iglesias,
Carrmen Fernández, Rosa Pérez i Carmen
Marco per la tasca realitzada.

Loteria de Nadal
Com cada any, l’ACSF juga a la loteria de Nadal amb el número 21259. Com en els darrers
anys, 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

21 de gener: diada de sant Fructuós sant Auguri i sant Eulogi
Com cada any l’ACSF s’encarregarà d’organitzar a l’amfiteatre de Tarragona, a les 10.00 h
del matí la pregària i la lectura de la Passio Fructuosi.

25 de gener: assemblea i diada de l’ACSF
Dissabte 25 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. Adjuntem carta amb tota la informació.

