Entra en vigor la nova normativa de protecció de dades europea, Reglament (UE)
2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 (RGPD) i estem actualitzant la nostra política de privacitat. Utilitzem les vostres dades per informar-vos de
les nostres activitats i ho volem seguir fent seguint estrictament els requeriments de la
norma europea.

BUTTLLETÍ INFORMATIU DE LA REIAL GERMANDAT DE JESÚS NATZARÈ
Tarragona

Juny 2018

Núm.61

La Reial Germandat de Jesús Natzarè s’ha adaptat a aquest nou reglament, que millora
els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició recollits en l’actual normativa, als
quals s’afegeixen nous elements que milloren la capacitat de decisió i control dels ciutadans sobre les seves pròpies dades personals.

Aquest any ha estat la nostra primera Setmana Santa al davant de la Germandat
i crec que és important fer unes reflexions sobre certs aspectes que poden ser
vitals pel futur de l’Entitat.

T’informem que en qualsevol moment pots exercir els teus drets d’accés, rectificació,
cancel·lació, oposició, dret a la transparència de la informació, dret de supressió, de
limitació i de portabilitat dirigint-te a natzarens@gmail.com.

És preocupant la davallada general d’assistència de natzarens i maries del calvari
en els actes que s’organitzen tant a nivell de celebracions litúrgiques, com de
carrer (processons dimarts i divendres sant). La participació no arriba al 30% del
total d’associats. També cal afegir que la baixa d’associats en aquests últims 10
anys és pròxima al 20%.
Davallades que són comuns a la resta de Confraries, Gremis i Associacions de la
ciutat, coincidint enguany amb una disminució important de públic als carrers al
pas de la processó de Divendres Sant. Crec que ha arribat el moment de fer un
anàlisi seriós del que cal fer per tal que la nostra Setmana Santa recuperi la seva
vitalitat.
Des de la nostra perspectiva convé valorar algunes opcions. Per començar, millorar els canals de comunicació amb els germans/es, aprofitant les noves tecnologies i les xarxes socials. Per això és importantíssim poder tenir les màximes
dades de comunicació actualitzades, i encara estem lluny de tenir una bona base de dades.

BASE DE DADES DE LA GERMANDAT
Recordeu actualitzar els canvis de dades personals (sobretot adreces, correu
electrònic, i dades bancàries) comunicant-les a la Germandat a través del nou
correu: natzarens@gmail.com o bé trucant directament als telèfons
616897631 // 682597126. Al mateix correu electrònic podeu fer-nos arribar
qualsevol dubte o suggeriment.

Presentar un programa d’activitats al llarg de tot l’any, que puguin ser d’interès
dels nostres associats i dels ciutadans, que donin a conèixer més la nostra entitat i el nostre patrimoni a la ciutat.
Fer campanyes d’accions solidàries, per donar resposta a les necessitats socials
que avui dia estem patint. Implicant-nos en el teixit social per treballar en xarxa
per una societat millor.
Incrementar la vinculació amb la nostra parròquia i apropar el missatge del sentit cristià i cultural de la nostra Germandat a centres educatius de la ciutat, amb
xerrades específiques pels infants, que poden donar fruit amb noves altes a la
família Natzarena.
Per poder portar a terme aquestes iniciatives pel bé comú de la Germandat ens
cal la col·laboració de tots/es, i segur que junts ho podem fer !!!!!

Jaume Sàez - President de la RGJN
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Tanquem la Setmana Santa 2018 amb les següents dades de participació a la nostra
Germandat:
 Dimarts Sant: Un total de 232 participants natzarens.
 Dimecres Sant: Un total de 81 participants natzarens.
 Divendres Sant: Un total de 248 participants natzarens.
La nostra Germandat descendeix enguany un 20% en la seva participació a files des de
2016. La participació general, considerant totes les entitats i comptant tots els participants (portants, músics, files, etc.) descendeix un 11% en els últims dos anys, i un 16%
des de 2008.

El passat dia 3 de juny es va celebrar la festivitat de Corpus. Malauradament, tot i tenir
preparats els permisos i taxes municipals per a fer la tradicional catifa de Corpus al Pla
de la Seu, dissenyada i dirigida per 5è any consecutiu pel senyor Josep Maria Brull, la
mala previsió del temps va impossibilitar que aquest any es pogués realitzar. Esperem
que el proper any el temps acompanyi!
Tot i així, membres de la Junta van poder participar a la Missa que es va celebrar a les
18:00h a la Catedral de Tarragona. Posteriorment també es va realitzar la solemne processó de Corpus, aquest any amb nou recorregut al voltant de la Catedral, i essent els
abanderats representants de la nostra confraria, el President Sr. Jaume Sàez, acompanyat del Sr. Josep Maria Figueras i el Sr. Joan Ramón Saguer.

La Reial Germandat de Jesús Natzarè comparteix amb tots els associats el detall
que la família Mascarell- Sàez ha tingut amb la nostra entitat per la donació de l’orgue elèctric amb el que ens han obsequiat. Aquest nou instrument, que hem instal·lat a l’església de Sant Miquel del Pla, ens permetrà poder millorar la qualitat
dels nostres actes musicals que oferim, en moments puntuals, per a diferents actes
socials i, moltes vegades, solidaris. Transmetem des d’aquestes línies el nostre sentit agraïment.
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en l’any que actua com a abanderat del Dimarts Sant i soci destacat de la nostra entitat.
Josep Maria Brull i Alabart va néixer a Tarragona el 18 de març de 1946. És casat, pare
de dues filles i avi de quatre nets. Expert en postal antiga, és delineant i dissenyador
d’interiors. Format a l’Escola de Maestria Industrial «Comte de Rius». Va ser funcionari
de la Diputació de Tarragona, des de l’any 1971 fins 2015. En aquesta institució ha
desenvolupat la seva tasca laboral en el Departament d’Arquitectura, participant en
nombrosos projectes arquitectònics com a delineant projectista en l’edifici de la Residència Mare de Déu de la Mercè, l’edifici de la Junta d’Obres del Port de Tarragona o el
Camp de futbol del Club Gimnàstic, entre moltes obres més. Amb la mateixa Diputació
de Tarragona ha estat responsable del disseny i muntatge d’exposicions arreu d’Espanya. Va realitzar més de 400 obres de decoració per a empreses i entitats a Tarragona i
comarques tarragonines. A l’actualitat forma part de l’equip del Museu Bíblic Tarraconense de l’Arquebisbat de Tarragona on desenvolupa la direcció en les tasques de disseny i planificació d’espais. És també membre actiu de l’Associació Cultural Sant Fructuós de Tarragona i de diferents entitats tarragonines. En el terreny del ball esportiu i
de competició ha estat, juntament amb la seva esposa, la Sra. Josefina Folch Sabaté, 10
anys, a la dècada dels 90, números ú del rànquing de tota Espanya en la categoria de
ball per parelles. També campions d’Espanya en 1999 i de Catalunya l’any 2007.
És possiblement el col·leccionista més prolífic de postal antiga de Tarragona. La seva
afició li prové de la infància i ha estat autor de diferents articles monogràfics sobre
postal antiga de Tarragona. La seva obra La Targeta Postal a Tarragona. 100 anys d’història (1897-1996) està marcada per la gran estimació a la seva ciutat natal, per la passió al col·leccionisme, per la investigació i per un treball constant de més de tretze anys
de dedicació.
Respecte a la seva vida en la Reial Germandat de Jesús Natzarè és soci des de la infància. Fou vocal del Montepio des de l’any 1983 i tresorer des de l’any 1988 fins l’any
2009 que entrà com a vocal en la Junta de la Reial Germandat de Jesús Natzarè, fins a
l’any 2017 realitzant importants aportacions en la millora i actualització de l’arxiu de la
Germandat.
Aprofitem aquestes línies per agrair la tasca d’aquest amic i company de disposició
incondicional i estima fraterna. Gràcies per fer camí amb nosaltres Josep Maria!

