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QÜESTIÓ DE CONFIANÇA LLEGIDA PEL PRESIDENT DE LA GERMANDAT DE LA 
CONFRARIA DE JESÚS DE NATZARET, A L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 

CELEBRADA EL 24 MARÇ DEL 1.935. 
 
Qüestió de confiança que presenta el consell directiu de la Germandat de la Confraria de Jesús 

de Natzaret a l’Assemblea General Ordinària el dia 24 març del 1935. 
 
Germans: 
Segurament que a alguns dels avui reunits els sorprendrà lo que en nom del Consell Directiu 
per mi presidit vaig a dir-vos. 
Aquest Consell Directiu el qual com abans us dic jo presideixo, acaba avui el seu comès. He dit 
acaba, i naturalment, dec donar-vos una explicació, i aquesta és, que com a conseqüència dels 
esdeveniments ocorreguts en la darrera Assemblea, va prendre l’acord en sessió celebrada el 
12 d’abril darrer i després d’escoltar la opinió de tots el components del Consell Directiu, 
presentar avui davant de tots vosaltres, la dimissió en caràcter irrevocable. Aquesta resolució 
és a conseqüència com abans us dic del resultat de l’Assemblea General de l’any darrer. 
En aquella Assemblea tots vàreu presenciar en la forma en que vàrem desenvolupar-se una 
sèrie de qüestions creiem nosaltres sense base positiva, no volem ser obstacle perquè els 
germans que en aquells moments creien el nostre treball era equivocat, ells puguin venir a 
demostrar davant de la pròxima Assemblea la evidència d’aquesta equivocació, i por lo tant des 
d’aquest moment tenen el camp lliure. 
A nosaltres, sols ens cap la satisfacció d’haver complert estrictament lo que en manen el 
nostres Estatuts, i perquè això resti ben aclarit, prego a tots imposeu el deure de que el Consell 
Directiu que avui elegiu fiscalitzi la obra que nosaltres hem portat a cap i en doni el resultat a la 
propera Assemblea, sigui ordinària o extraordinària. No volem, n’obstant, que això sigui una 
imposició, ans el contrari, volem que tots els que pertanyin a la nostra Germandat sàpiguen lo 
que nosaltres hem fet per la bona administració i prosperitat de la mateixa. 
Ara solament demano al nou Consell Directiu, tingui cura de resoldre tots els assumptes que 
puguin presentar-se-li’s, amb imparcialitat, justícia i legalitat tal com creiem nosaltres haver-ho 
fet. 
He dit. 
 President  
 
 

Març, 24/1935 
Aprovada en sessió de C.D. data 23 de Març 1935 

 El Secretari 
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