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Diumenge de Rams,
cohort excepcional
Durant
l’espectacular
desfilada, els
espectadors
podran participar
en un concurs de
fotografia a
Instagram

Tots els grups d’armats de les comarques gironines
desfilaran conjuntament en un nou acte de
commemoració del 75è aniversari dels Manaies de Girona
MARIA JOSÉ RAMOS / GIRONA
● Uns

780 armats, manaies i estaferms de
la demarcació gironina desfilaran pel centre de la ciutat el pròxim Diumenge de
Rams formant la legió Vexiliato Gerundensis. Es tracta d’un nou acte de commemoració del 75è aniversari dels Manaies
de la Confraria de Jesús Crucificat de Girona. “Tothom hi ha volgut participar i
tindrem presència de les quinze associacions que hi ha a les nostres comarques”,
explica el president de l’entitat, Narcís
Reixach, que destaca la particularitat que
“tots els maniples desfilaran barrejats amb
independència del lloc que ocupen quan
ho fan a la seva localitat, a l’estil de la legió
romana, i tot i que no arribem als 4.500

soldats de les formacions de l’època, sí que
aconseguirem una llargada de 600 metres
de parada amb fileres de vuit homes.” La
cita serà a les cinc de la tarda, a la Devesa,
des d’on sortirà la formació, que estarà
encapçalada pels Manaies de Blanes, i
també hi haurà exploradors, cavalleria,
formació d’honors de comandament i
quatre bandes. El recorregut es farà amb la
marxa ràpida dels Manaies de Girona, i
només s’aturarà a la plaça de Catalunya,
on es pronunciaran els parlaments i es
procedirà al lliurament de corbates de record per als estendards. El recorregut finalitzarà de nou a la Devesa i es calcula que
s’allargarà al voltant de dues hores i mitja.
S’escau que el mateix diumenge a la tarda,
a l’auditori, es podrà assistir al concert
d’Ibercàmara dedicat a la confraria, que

interpretarà La Passió segons Sant Mateu
de Johann Sebastian Bach.

MÉS PRESENTS A LA CIUTAT

Els actes de commemoració continuaran
Dimecres Sant a la tarda, quan l’espai si-

A Tortosa, sortida
completa
1.500 persones desfilaran a la
processó de la Passió el proper 29
de març, diumenge de Rams
● La

La història de la
processó de la
Passió de
Tortosa es
remunta a més
de 200 anys

processó de la Passió és la més tradicional de les que organitza l’Agrupació de
Confraries de Setmana Santa de Tortosa i
és singular a Catalunya, perquè pren el
format de les processons del Sant Enterrament en una data que no és gens habitual:
diumenge de Rams. Generalment en
aquest dia es recorda l’entrada de Jesús a
Jerusalem durant la Pasqua jueva, amb benedicció de palmes i processons amb un
sol pas, habitualment Jesús sobre un ruquet. Però a la capital del Baix Ebre, a la
processó hi participen les deu confraries
de la ciutat amb els corresponents onze
passos. A més, es manté viva la tradició

Tortosa obre les grans processons de Setmana Santa a Catalunya LDIMAS BALAGUER

que les vestes reparteixin caramels al públic, sobretot als nens, per ‘endolcir la Passió de Crist’. Com l’any passat, la processó
serà encapçalada pels Armats de la Reial
Congregació de la Puríssima Sang de Re-

us. Sortirà a les vuit del vespre de la plaça
de la Cinta, i en aquest indret, el mateix
diumenge a partir de les onze del matí, s’hi
exposaran els passos i a tres quarts d’una
del migdia s’hi farà una tamborada.

