Girona es rendeix al pas de 789 romans per la ciutat
L'acte central de celebració dels 75 anys de l'agrupació Manaies de
Girona reuneix gairebé 800 armats de 22 grups diferents d'arreu de
Catalunya
Un nombrós públic segueix la desfilada
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Un nombrós públic procedent de Girona i d'altres municipis de les comarques gironines
van seguir, ahir, amb expectació la desfilada dels 789 manaies procedents de totes les
comarques gironines i d'altres demarcacions catalanes. Un total de 22 grups, 6 dels
quals de fora de la demarcació de Girona, van voler participar així en la celebració del
75è aniversari de l'agrupació Manaies de Girona. “Amb la vostra presència, la nostra
celebració es vesteix de gala”, va dir-los l'alcalde de Girona, Carles Puigdemont, en
l'acte central de la desfilada, celebrat a la plaça Catalunya davant un nombrós públic
que, en bona part, recorria els carrers de la ciutat seguint els passos dels romans i
estaferms. Va ser en aquest mateix indret, on, tal com va anunciar el president dels
Manaies de Girona, Narcís Reixach, es va entregar a un representant de cada grup una
corbata perquè pengessin als respectius penons “com a record del dia d'avui”, va dir
Reixach. Girona ciutat no veia una desfilada d'aquest tipus des de la celebració del 50è
aniversari del mateix grup, ara fa 25 anys.
La desfilada, que va sortir de la Devesa, va ser oberta pel grup dels romans de Blanes,
que es van passejar portant a sobre un escut de més de vuit quilos de pes. Veïns
d'aquesta població i d'altres de les comarques gironines no van voler perdre's
l'espectacle i per això la ciutat va congregar desenes de visitants d'altres poblacions. Els
maniples de les comarques gironines que van participar-hi provenien d'Amer, Banyoles,
Besalú, Bescanó, Blanes, Campdevànol, Camprodon, Figueres, Girona, les Planes,
Maçanet, Mieres, Sant Hilari i Verges. També hi havia una representació de Llagostera
–que ahir també celebrava el mercat romà–.
Tots han recorregut la ciutat repetint els ritmes i les formacions que realitza
habitualment la confraria gironina. Els centenars de ciutadans que es van reunir als
carrers de la ciutat també van poder escoltar els sons de les diverses bandes que, a ritme
de timbals, bombos i trompetes, acompanyaven els passos dels participants.
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