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Visita amb Mons. Joan Planellas, Arquebisbe de Tarragona
El passat 6 de novembre la Junta d’aquesta entitat va tenir l’oportunitat de reunir-se
amb el Sr. Arquebisbe de Tarragona per compartir plegats somnis i expectatives al voltant de la nostra Setmana Santa. Va rebre amb entusiasme les propostes en què estem
treballant de cara als propers mesos, i ens sentim il·lusionats després de rebre el seu
suport i implicació vers aquestes novetats. És molt important treballar en comunió!

Premis Fidelitat 2019
L'església de Sant Agustí de Tarragona va acollir el divendres dia 8 de novembre el lliurament de premis de la Fidelitat a la Setmana Santa de la ciutat organitzat per l'Agrupació d'Associacions de Setmana Santa de Tarragona. La Reial Germandat de Jesús
Natzarè va reconèixer la tasca de la Sra. Maria Josefa Sala Brosa, propietària de la Casa
Joan Miret, casa emblemàtica situada al número 36 de la Rambla Nova que acull els
nostres passos cada Divendres Sant. D’aquesta forma expressem el profund agraïment
pel caliu que rebem sempre per part de tota la família.
A més dels guardonats per cada entitat, l'Agrupació d'Associacions de Setmana Santa
vam distingir, pel seu suport incondicional a la Setmana Santa de Tarragona, a l'arquebisbe emèrit, Mons. Jaume Pujol Balcells, que va dedicar el premi a totes les persones
que, tot i no haver-lo rebut mai, treballen de valent cada any per una autèntica i catequètica Setmana Santa.

Recuperem documentació històrica
El passat mes de setembre un germà natzarè va cedir a la nostra Germandat
una sèrie de documents de la nostra Entitat dels anys 1940-50, que va poder
recuperar d’un antiquari. Cal destacar els següents:
 Reglamento de la RHJN de 21 de març de 1941, visat per l’Arquebisbat de Tarragona i signat per Salvador Rial.
 Reglament de les Maries del Calvari de l’any 1958.
 Relació nominal de senyores associades.
 Convocatòria de la primera Assemblea de la secció de Maries del
Calvari de l’any 1959.
 Junta Directiva de la secció de Socorros Mutuos de l’any 1954.
 Diversos rebuts nominatius de quotes dels anys 1953 i 1956.
Aquesta donació de documents originals enriqueix el fons documental de la
Germandat i és, per tant, motiu d'agraïment, quan es demostra tan notable
sensibilitat pel nostre patrimoni.

Sant Miquel obre les seves portes al Fòrum Psicoanalític de Tarragona
El passat 19 d’octubre es va celebrar a l’església de Sant Miquel del Pla la jornada organitzada pel Fòrum Psicoanalític de Tarragona sobre “Els afectes i els efectes de la cura
de l’altre”. L’acte va transcórrer al llarg del matí amb la participació de diferents professionals del camp social provinents de Barcelona, Tarragona i Lleida, i reconegudes
entitats com La Muntanyeta o l’Associació Plansó per a persones adultes amb autisme.

