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Una desfilada pels
carrers de Girona el
passat mes d’abril
va encetar els actes
de celebració dels
75 anys dels
Manaies. JOAN
SABATER

DADES D’INTERÈS

Dia 29 de març
Hora A les 17 h.
Recorregut

tuat entre la Gran Via de Jaume I, el passatge d’Emili Blanch i l’edifici de la Generalitat passarà a denominar-se plaça dels
Manaies. L’entitat farà ofrena a la ciutat
d’una escultura per a aquest indret, obra
del gironí Domènec Fita i Molat.

El document més antic fiable sobre
l’existència dels manaies a Girona és datat
de 1751. Durant segles, la condició de manaia passava de pares a fills. Just després
de la Guerra Civil es va voler recuperar la
celebració de la Setmana Santa, i un dels

primers passos va ser la refundació, el
1940, dels Manaies de Girona. Entre els
actes de commemoració d’aquests 75 anys
figura l’edició d’un llibre que recull
aquests anys de l’entitat, conferències o
concursos de fotografia, entre d’altres.

Rellotge de la Devesa, Gran
Via, pl del Mercat, c/ Migdia,
c/ de la Creu, Joan Maragall,
Gran Via, c/ Sant Francesc, pl.
Catalunya (parlaments i entrega de corbates per als penons)
c/ Sant Francesc, Gran Via, c/
Ramon Folch i Devesa
Més informació
www.manaies.org
www.girona.cat

Milers de palmes
A Elx, la tradició del diumenge de
Rams es remunta al segle XIV
● Milers de persones participaran
en la processó de diumenge de Rams
a Elx, una de les més multitudinàries
de les que se celebren i on es poden
admirar les palmes i els palmons
més espectaculars. I és que la tradició del comerç de la palma blanca a
la ciutat ja està recollida en els llibres
d’actes del Consell del 1429, i de la
celebració de diumenge de Rams
se’n té constància des de 1371. Encara cal afegir que a Elx es manté el
cultiu dels horts de palmes, d’on
s’obté la palma blanca que després
trenen els artesans. Durant aquesta
setmana i el mateix diumenge de
Rams es podran comprar palmes i
palmons als mercats que es paren.
La processó començarà a tres quarts

La processó recorre els carrers més cèntrics i turístics de la ciutat..G.M.

Filigranes. Les mans artesanes trenen
palmes blanques precioses.EFE

d’onze del matí amb la benedicció
de les palmes al passeig de l’Estació i
el recorregut per diversos carrers del
centre fins a la basílica de Santa Maria, on finalitzarà i es procedirà a
l’ofici de missa solemne.

En processó per les Rambles
A Barcelona, el diumenge de Rams aplega fidels i turistes
● Coneguda popularment com
la processó de la Burreta, és la
primera gran cita de la Setmana Santa barcelonina. Sortirà
el 29 de març a les deu del matí de la parròquia de Sant

Agustí, i acompanya el pas de
Jesús sobre un ase. Després de
recórrer carrers ben cèntrics
fins a la catedral, retorna al
temple, on es beneeixen les
palmes i palmons.

