Societat
El Punt Avui

Trobada de 780 manaies diumenge a Girona
Una formació d'armats de catorze municipis gironins pels 75
anys dels manaies
27/03/15 02:00 - GIRONA - DANI VILÀ

Els Manaies de Girona en una de les sortides tradicionals de Setmana Santa Foto: MANEL
LLADÓ.

L'acte central de la programació dels 75 anys dels Manaies de Girona arribarà
diumenge amb la trobada de 780 manaies provinents de catorze municipis de
les comarques gironines. Serà una trobada històrica a la capital gironina, que
oferirà una imatge inèdita amb una formació que en desfilada farà entre 600 i
700 metres de llargada. En paraules del president dels manaies, Narcís
Reixach: “Com si fos l'entrada d'una legió a Roma, la desfilada serà un gran
espectacle.” Amb tants armats, el Palau Firal serà el punt de sortida i oferirà
també una imatge inèdita dels manaies passant pel passeig de la Devesa.
Els responsables dels manaies van explicar que per motiu de temps les
formacions desfilaran amb un ritme ràpid i sense fer repicar les llances al terra
“perquè, si no, tot el recorregut es faria molt llarg”. La sortida oficial es farà a les
cinc de la tarda des del Rellotge de la Devesa i es barrejaran els armats dels
pobles participants, que seran d'Amer, Banyoles, Besalú, Bescanó, Blanes,
Campdevànol, Camprodon, Figueres, les Planes, Maçanet, Mieres, Sant Hilari i
Verges. A més, cinc formacions més de Catalunya seran presents a la trobada
històrica de Girona i hi desfilaran amb l'estendard: els manaies del Vendrell,
Martorelles, Arboç del Penedès, Tarragona i Flix.

A tres quarts de sis es farà l'acte central a la plaça Catalunya amb l'entrega de
records a tots els participants; en concret, un fulard de colors diferents amb el
logotip dels 75 anys dels Manaies de Girona. De tornada, els Manaies de
Girona se separaran de la formació per fer els honors i agrair la presència a
totes les formacions participants. Això serà a la Gran Via, al davant de l'escola
Bruguera cap a tres quarts de set de la tarda.
Per altra banda, la sortida de dimecres sant també serà especial, ja que des del
Castrum el recorregut serà, com sempre, del Barri Vell fins a la nova plaça dels
Manaies. L'entitat farà donació a la ciutat de l'escultura, obra de Domènec Fita,
dedicada als Manaies. Des de la nova plaça, a tocar de la seu de la Generalitat,
s'anirà a Casa Carles, on es lliurarà el penó a Josep Oller, únic manaia encara
viu de la vintena que van sortir per primer cop l'any 1940.
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