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EL PUNT AVUI
DISSABTE, 7 DE JUNY DEL 2014

Els Manaies de Girona
exposen 75 anys d’història
a L’exposició estarà oberta fins al 31 de juliol al ‘castrum’ dels armats, a l’església
de Sant Lluc de la ciutat a Es tracta d’imatges que estaven en mans privades
Jordi Nadal
GIRONA
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L’església de Sant Lluc,
castrum de la confraria
dels Manaies de Girona, va
ser l’escenari ahir a la tarda de la inauguració d’una
exposició commemorativa dels 75 anys dels Manaies. L’exposició, que estarà
oberta des de dilluns fins
al 31 de juliol (de dilluns a
divendres de les 10.30 a
les 13 h, i de les 17.30 a les
20 h), fa un repàs
d’aquests
setanta-cinc
anys a través de les fotografies que els membres
dels Manaies i famílies han
anat fent. El president de
la Confraria de Jesús Crucificat-Manaies de Girona,
Narcís Reixach, va dir que
s’han visionat més de
6.000 fotos per fer la selecció que es mostra en 78 pa-

Nens de La Farga de Salt van cantar al passeig Ciutat de
Girona perquè es mantingui l’assignatura de música ■ J.N.

Uns 1.500 nens de
Girona i Salt canten
contra la llei Wert
J. Nadal
SALT

Visitants a l’exposició mirant fotos d’alguns dels panells ■ J.N.

nells. Les fotos estan organitzades per temàtiques.
La tinent d’alcalde de Girona, Marta Madrenas, va
dir als Manaies que “són
Girona”, i va destacar la
profunda vinculació dels

Manaies amb la ciutat. Per
la seva banda, el vicepresident de la Diputació, Xavier Soy, va destacar que,
més enllà de la tasca que
fan els confrares, aquests
són “admirats i estimats”

pels gironins. També va
assistir a la inauguració el
bisbe de Girona, Francesc
Pardo, que va dir que l’exposició era “una mirada al
passat per mirar el present i obrir-se al futur.” ■

Un miler de nens de set escoles de Girona i quatrecents de l’escola La Farga
de Salt van participar ahir
en un acte per reclamar
que es mantingui l’assignatura de música com està ara, i que no passi a ser
una matèria optativa tal
com pretén la llei d’educa-

ció del ministre José Ignacio Wert. Els actes, que es
van realitzar a l’entorn de
cada escola, van consistir
a cantar la cançó Mirall de
pau i a llegir el manifest
Dóna la nota, que defensa
la importància de l’educació musical dels infants.
La campanya ha estat impulsada per el Camp
d’Aprenentatge
(CDA)
Pau Casals. ■

