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

“No tingueu por. Us anuncio una bona nova 
que portarà a tot el poble una gran alegria: 
avui, a la ciutat de David, us ha nascut un 
salvador, que és el Messies, el Senyor”.

Llc 2,11



Tarraco ViVa

El passat 16 d’octubre, en el marc del festival romà Tarraco Viva, que aquest any donada la 
crisi sanitària va posposar les activitats per la tardor, l’ACSF va participar fent la representació del 
projecte In coemeterio, reconstrucció d’un funeral cristià al segle V, a la Necròpolis Paleocristiana de 
Tarragona. Va ser un repte per tots nosaltres a causa de les mesures de seguretat implementades 
i pels nous temps que estem vivint, però ho vam superar amb escreix. Novament, el públic ens 
va demostrar la seva confiança exhaurint totes les entrades. Va ser tot un èxit i una gran alegria 
trobar-nos de nou després de tants mesos. Des d’aquí volem agrair a tots els que ho van fer possible.



iVBilaeVM
Amb motiu del trentè aniversari de La Passió de Sant Fructuós, l’ACSF reedita el col·leccio-

nable IVBILAEVM, editat l’any 2008 durant l’Any Jubliar de Sant Fructuós per la Cambra de 
Comerç de Tarragona, fou il·lustrat per Pilarín Bayés i escrit per Andreu Muñoz Melgar. Amb 
aquest material volem seguir difonent el llegat patrimonial que fa tants anys que transmetem. 
Properament us informarem de com es farà la presentació d’aquesta publicació i on cada soci 
podrà recollir un exemplar.

XarXes socials

En aquests últims mesos ha quedat palès la importància del món digital dins del nostre dia 
a dia com una eina per fer difusió, mantenir el contacte amb els socis i altres col·laboradors i 
donar-nos a conèixer. És per això que us deixem les nostres xarxes socials oficials per estar ac-
tualitzats de tot el que anem fent. 

https://www.facebook.com/PASSIOFRVCTVOSI https://twitter.com/acsfructuos https://www.instagram.com/acsfructuos



loTeria de nadal

Us informem que com cada any, l’ACSF juga a la loteria de Nadal amb el número 21.259. 
Com sabeu, durant aquests darrers anys, no s’han editat butlletes de participació, per tant qui 
estigui interessat a adquirir un o més dècims del número ho pot fer a l’administració número 
17, Edifici Sant Francesc, 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 té la intenció d’organitzar a les 10 h la pregària i la lectura de la Passio 
Fructuosi.

Degut a la crisi sanitària i al Pla de mesures i  restriccions de la COVID-19, a les quals 
haurem d’adaptar-nos, durant el mes de gener  s’informarà de la manera que es duran a terme.

23 de gener: asseMBlea i diada de l’acsf
Dissabte 23 de gener està previst celebrar l’Assemblea de l’ACSF. Donades les circumstàn-

cies sanitàries actuals aquest any no hi podrà haver sopar de germanor. La Junta Directiva està 
treballant com poder realitzar l’assemblea. Properament rebreu tota la informació.


