
Benvingut Mons. Planellas! 

El passat dissabte, dia 8 de juny, vigília de la solemnitat de Pentecosta, va tenir lloc la 

celebració d’ordenació episcopal i presa de possessió canònica de l’arxidiòcesi de Mons. 

Joan Planellas i Barnosell a la Catedral Metropolitana de Tarragona. A l’acte hi van assis-

tir més de 2.000 persones, entre elles diferents representants de la nostra Germandat.   

«Spiritus iuvenem facit Ecclesiam» (‘L’Esperit fa jove l’Església’) és el lema episcopal 

triat per Mons. Joan Planellas, inspirat en una frase de la Constitució dogmàtica Lumen 

gentium 4, del Concili Vaticà II. «Volem ser una Església dedicada i preocupada per a fer 

néixer i créixer en el cor dels altres l’eterna joventut de l’Evangeli de Jesús», tota una 

declaració d’intencions que ens anima també a nosaltres a ser una entitat en contínua 

donació d’amor, una caritat que ens rejoveneix per dintre i per fora.  

Des d’aquestes línies volem aprofitar per animar la tasca de Mons. Planellas i posar-nos 

a la seva disposició. Benvingut! 

 

 

BASE DE DADES DE LA GERMANDAT 

Recordeu actualitzar els canvis de dades personals (sobretot adreces, correu elec-

trònic, 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.  

 

   

ESTIU 2019 

 

L’any 2016, el sant Pare deia en un discurs que «El Misteri que adorem a la Set-
mana Santa és una gran història d'amor que no coneix obstacles. La Passió de 
Jesús dura fins al final dels temps, perquè és una història del compartir els pati-
ments de tota la humanitat i sempre present en les vicissituds de la vida personal 
de cadascú de nosaltres. En poques paraules, el Tríduum Pasqual és el memorial 
d'un drama d'amor que ens dona la certesa que mai serem abandonats en les 
proves de la vida». 

 

Em sembla ben maco definir la passió de Nostre Senyor com una història d’amor i 
penso que aquesta idea és present en tots els que volem viure la Setmana Santa, 
siguin quines siguin les creences i la sensibilitat de cadascú. De ben segur, tots ho 
hem viscut així durant els actes de l’any 2019. 

 

L’any passat, al butlletí informatiu del mes de juny, el nostre president alertava 
d'algunes dificultats per les que passa la Germandat i en general, tota la Setmana 
Santa. I proposava unes línies de treball per a solucionar-les. Al llarg de l’any 
molts heu treballat amb constància i tenacitat en aquesta direcció, si bé és cert 
que la feina sovint troba els seus fruits passat un període de temps. 

 

El temps de vacances, que ja és a prop, és una bona ocasió per reprendre forces, 
canviar d’aires, per a renovar-se i també per mirar amb serenor cap endavant i 
veure el futur amb objectivitat. Tant de bo la tornada de l'estiu ens trobi a tots 
amb les forces renovades i un sac nou d’il·lusió i d’iniciativa per a fer créixer la 
nostra Germandat. 

 

Que passeu tots/es unes bones vacances! 

 

Mn. Ignasi Durany 

Consiliari de la RGJN 

El Natzarè 
Butlletí Informatiu de la Reial Germandat de Jesús Natzarè 
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Dades Setmana Santa 2019 

Tanquem la Setmana Santa 2019 amb les següents dades de participació a la nostra 
Germandat: 

Dimarts Sant: Un total de 226 participants natzarens i 38 convidats. 

Dimecres Sant: Un total de 107 participants natzarens. 

Divendres Sant: Un total de 243 participants natzarens. 

La nostra Germandat descendeix  enguany un 21% en la seva participació a files des de 
2016.  La participació general, considerant totes les entitats i comptant tots els partici-
pants (portants, músics, files, etc.) descendeix un 14,48% des de 2016. * 

Crònica Assemblea 2019  

El passat dia 1 de juny de 2019, i dins dels actes propis de la Diada de la Germandat, es 
va celebrar l’assemblea general de socis a l’església de Sant Miquel del Pla. 

Entre d’altres temes, com és habitual en aquest esdeveniment, es va aprovar la memò-
ria anual i l’estat de comptes de l’any 2018, així com es presentà el pressupost per al 
present exercici de 2019.  

Un altre punt important de l’ordre del dia va ser la ratificació de Marina Llorach com a 
nou vocal primer de la Junta, que serà responsable de les xarxes socials de l’entitat. La 
felicitem i encoratgem per aquesta nova responsabilitat que sabem que afronta amb 
molta il·lusió. Destaquem també la cessió d’una fotografia amb la que  Carles Ventura, 
en nom de la Banda de cornetes, gaites i timbals, obsequià a la Germandat pels 35 anys 
de la Banda de la Germandat. De la mateixa manera, agraïm a la família Dolç Saperes la 
donació d’opuscles antics de la nostra confraria i de l’agrupació, més altres documents 
i curiositats sobre els Natzarens. 

L’assemblea es tancava a les 12:25h, amb un total de 32 socis assistents. 

Nota important: Rebuts quotes impagats 

Ja que encara tenim molts problemes amb algunes entitats bancàries on 
tenim el pagament de les quotes anuals domiciliat, això ens ha provocat un gran 
nombre de rebuts impagats. Us demanem que si encara no veieu carregat al vostre 
compte bancari el rebut de la quota d’enguany, és que hem tingut algun problema 
amb la vostra domiciliació bancària. 

Ho podeu resoldre fent-nos arribar al nostre correu electrònic natza-
rens@gmail.com el vostre número de compte actual en format IBAN. Tenim pre-
vist presentar una nova remesa al banc amb els rebuts que hem tingut incidències 
abans de final d’any.  

 

* Informe de la  Comissió d'Organització de la Processó del Sant Enterrament  2019 
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Reconeixement al germà i soci destacat núm. 1 de la nostra german-
dat, Sr. Jordi Teixell Campos 

Aquest reconeixement es va realitzar durant el dinar de Germanor anual del passat 1 
de juny de 2019. 

L’any 1942, en concret el dia 1 de gener, els germans Tomàs i Jordi Teixell, de la mà del 
seu tiet Josep Andreu Torres, natzarè des de pràcticament la fundació de la nostra Enti-
tat, els donà d’alta com aspirants a la Germandat, tenint el Jordi només 11 anys. 

Als anys 80, el Sr. Jordi Teixell va ocupar diversos càrrecs a la Junta del Montepio, amb 
companys que tots recordem com el senyor Dols, el senyor Biosca, el senyor Maset o el 
senyor Ras, sota la presidència del senyor Raul San Emeterio. 

Sabem que només ha faltat tres vegades a la Processó del Sant Enterrament de diven-
dres sant amb la seva Germandat, la primera per haver de fer el servei militar i dues 
vegades més per formar part del Cor de l’Àncora i haver de cantar contractats pel Gre-
mi de Pagesos de Tarragona. 

També sabem que les processons d’ara no li agraden gaire, “massa timbals” ens diu, 
abans hi havia més bandes de música i tot era més harmònic i silenciós. Bé, l’única ban-
da que li agrada és la dels Natzarens que li recorda molt a la “Banda de la Policia Arma-
da y de Tráfico” de Barcelona, que acompanyava musicalment, els divendres sants, el 
nostre pas fundacional Jesús Natzarè fins que a meitats dels anys 70 aquesta banda va 
desaparèixer. 

En aquest reconeixement, volem fer un merescut homenatge a un natzarè de pedra 
picada, que actualment és el número 1 de la llista d’associats i porta 78 anys com a 
membre de la Reial Germandat de Jesús Natzarè.   

En nom de tota la Reial Germandat de Jesús Natzarè volem agrair al Sr. Teixell el seu 
compromís, implicació i bonhomia com a soci. Enhorabona i felicitats! 

 

Crònica Corpus 2019 

Prop d’una setantena d’infants van participar el passat 22 de juny en la tradicional mis-
sa i processó a la Catedral de Tarragona per celebrar la solemnitat de Corpus Christi. 
Amb tota la canalla vam fer-nos presents representants de les confraries, germandats i 
associacions de Setmana Santa i un bon nombre d’autoritats, en la que seria la primera 
celebració de Corpus del nostre nou Arquebisbe, Mons. Joan Planellas. 

En aquesta reeixida celebració, van portar la bandera de la nostra Germandat tres re-
presentants de la nostra banda que enguany celebra 35 anys de vida, els germans Xavi-
er Torné, Oscar Mascarell i Carles Ventura. Amb ells, també van anar a la processó per 
la Part Alta de Tarragona quatre membres de l’actual Junta Directiva.  

 


