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Ratificació de l’acord de concessió del Títol de 
PRESIDENT D'HONOR al Germà En RAMON MAS I VIVES. 

 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
En sessió de la Junta Directiva d'aquesta Reial Germandat, celebrada en data 9 
de gener de 1986, s’acordà unànimement de procedir a l’atorgament del Títol de 
President d’Honor al nostre benvolgut Germà En RAMON MAS I VIVES; 
acordant-se també que, prèvia la ratificació de l’Assemblea General propera, es 
procediria a fer efectiu el lliurament de l’esmentat Títol amb motiu de la celebració 
de la Diada de la Germandat, projectada pel dia 13 d'abril de 1986. 
Concorren, sens dubte, en el Sr. Mas i Vives un llarg seguit de mèrits, pels quals 
es fa sobradament creditor al Títol que se li atorga. Mèrits que s'incardinen en un 
gran amor i total entrega a la Germandat, demostrats sempre en els molts anys 
que ha format part de la Junta Directiva de l’Entitat, i especialment en els nou 
anys que fou el seu President. 
El Germà Ramon Mas accedí a la Presidència de la Reial Germandat de Jesús 
Natzarè el 5 d’abril de 1968, en què prengué possessió del càrrec, succeint en el 
mateix al Sr. Ramon Brull i Figueras. 
La primera realització significativa que es produí en el seu mandat, fou 
l’organització d'un sentit nomenats e a tres destacadíssims Germans Natzarens, 
que malauradament avui ja no es troben entre nosaltres: Els senyors Joan 
Mercadé, Ramon Olivé y Pérez; als qui en recompensa pels molts serveis a la 
Germandat, se’ls hi lliurà una insígnia d’or en el transcurs d’un dinar de germanor. 
El Sr. Mas, contant amb la col·laboració d’altres companys de Junta, promogué la 
tasca d'enllumenat del Pas “Jesús és despullat de les seves vestidures”, dotant-lo 
d’uns magnífics canelobres adquirits a Barcelona; així com també treballà per tal 
de que l’esmentat Pas podés lluir uns “velluts” enriquits. 
Fou també el nostre Germà el principal promotor de les obres de condicionament 
del Local Social de l’Entitat, que es realitzaren l’any 1970. Precisament en 
aquesta anualitat, i per imperatius reglamentaris, se sometè a elecció el seu 
càrrec de President, sortint-ne reelegit per absoluta unanimitat. 
També en l’any 1970, es convocà una Junta General Extraordinària per tal 
d’estudiar un increment de les quotes socials, que restaven immodificades des de 
l’any 1959, acordant-se un augment de quatre pessetes mensuals per als socis 
de número, amb la qual cosa, la quota per ala mateixos, passava, de vuit 
pessetes mensuals a dotze pessetes, i per als aspirants, s’establia una quota 
anyal de quaranta pessetes. 
En compliment de les previsions contingudes al vigent Reglament de l’Entitat, el 
Sr. Mas cessà en el seu càrrec, en la Junta General celebrada el 9 d’abril de 
1972, essent nomenat Adjunt, amb lo qual seguia col·laborant, com sempre ho 



havia fet, en les tasques i activitats de la Germandat. El substituí com a President 
el Sr. Pere Lloret i Carbó. 
En l’Assemblea General de 21 d’abril de 1974, fou promogut novament a la 
Presidència de l’Entitat, encetant així una segona etapa al front de la mateixa que 
durà cinc anys. Els temps que corrien no eren massa propicis a les 
manifestacions tradicionals de la nostre Setmana Santa, que cada any anava en 
franca davallada, però que mercès a l’esforç entusiasta d’homes com Ramon 
Mas, va poder revifar-se i sortosament consolidar-se, fins arribar a l’època actual 
en què la participació i l’interès per la Setmana Santa tarragonina, experimenta un 
considerable augment any rere any. 
Una de les principals preocupacions del Sr. Mas, en la seva segona etapa regint 
els destins de la Germandat, fou el possibilitar la utilització de l’església de Sant 
Miquel del Pla per a desar-hi els Passos de l’Entitat. Al consignat propòsit hi 
dedicà innombrables contactes i àrdues gestions, contant naturalment amb la 
col·laboració d’altres membres de la Directiva. Dissortadament, i per la concur-
rència de problemes de tots tipus, les obres de condicionament del temple no es 
pogueren dur a terme. Quedi però constància de l’esforç esmerçat pel President 
en la consecució d’aquell ansiat anhel. 
A les darreries del 1977, la Junta es plantejà seriosament la celebració de 
l’efemèride del 75è aniversari de la Germandat, que tindria lloc l’any vinent. 
Ramon Mas encoratjà des d’aleshores als seus companys per tal d’iniciar amb 
entusiasme els preparatius de les noces de platí. Es formaren sota la seva 
direcció determinades comissions responsables, la d’economia, presidida pel Sr. 
Ras, la de publicitat i propaganda, encomanada al Sr. Tomàs Mercadé, d’actes 
culturals, etc. Es gestionà l’actuació de la famosa Escolania de Montserrat, que 
degut als seus molts compromisos refusà de vindré a Tarragona. Per a celebrar 
l’esmentada commemoració, es programaren els actes següents: Actuació a 
l’església de Sant Francesc de la Coral de Cambra del Conservatori Superior 
Municipal de Barcelona, dirigida pel mestre Ribó. El Dimarts Sant, celebració per 
excel·lència de la Germandat, oficià la Funció litúrgica el Dr. Martí i Alanís, Bisbe 
de la Seu d'Urgell. L’onze de Juny de 1978 tingué lloc un acte d’homenatge als 
deu socis més antics, en el decurs d’un dinar de germanor al que hi assistí el Sr. 
Arquebisbe, Dr. Font i Gol. Aquest acte social, va estar precedit d’una Missa a la 
parroquial de Sant Francesc, celebrada pel citat Prelat. Amb motiu del 75è 
aniversari, s’edità un programa especial, molt més ric en contingut que els d’anys 
anteriors, incloent-hi un resum de la història de l’Entitat. S’organitzà també un 
concurs fotogràfic amb el lema “Natzarè, ahir i avui”, amb la col·laboració del 
Casal Tarragoní. 
L’esperit emprenedor i l’ànim generós del President Ramon Mas, propicià el 
lluïment i l’èxit assolits en els actes ressenyats. 
Amb la satisfacció que comporta la feina ben feta i el bon acompliment del deure, 
Ramon Mas i Vives traspassava el relleu de la presidència al Sr. Alejandro 
Penalba Sedó, elegit en l’Assemblea General de l’any 1979; restant ell lliurat a la 
col·laboració plena amb la Junta Directiva, essent-ne anomenat Adjunt, càrrec 
que ha vingut ocupant fins fa ben poc. 
Són molt anys d’una vida posats al servei d’una Entitat, són nou anys presidint-la 



amb èxit. Per tot l’exposat, sincerament el creiem mereixedor del Títol que se li 
concedeix, i és per això que us demanem la ratificació de l'acord pres per aquest 
Consell Directiu. 

 
 
Vist i plau, 
Francesc d’A. Garcia i Segarra 
PRESIDENT 

Josep Ma Comas Ferrerons 
SECRETARI GENERAL 

 


