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SALUTACIÓ DEL PRESIDENT

Objectius complerts amb un futur il·lusionant
Ha passat un any des que em vaig adreçar, mit-
jançant aquest butlletí, a tots vosaltres, un any in-
tens i enriquidor, ple d’activitats de variada
naturalesa que ens han fet vibrar d’allò més i al-
hora hem posat el nom de la Confraria en boca
de moltes institucions i molta gent, amb una pre-
sència quasi continuada al llarg de l’any pels car-
rers de Girona.

Tots tenim a la memòria les activitats i els actes que
han tingut lloc en els primers quatre mesos d’a-
quest any: L’edició i presentació del llibre del 75è

aniversari el dia 24 de febrer. Un llibre que recull, tot complementant el llibre publicat
l’any 1992 ambmotiu del 50è aniversari, tota la història de la nostra Confraria en aquests
setanta-cinc anys. En el mes de març, varen tenir lloc les conferències dins el cicle «El
paper de les Confraries en el segle XXI», que van comptar com a ponents el Reverendís-
sim Dom pare abat deMontserrat, JosepMaria Soler; els Excel·lentíssims i Reverendíssims
Bisbes de les Diòcesis de Huelva i Girona. L’exposició de fotografies del Concurs de Fo-
tografia del 75è aniversari, celebrada a la Casa de Cultura de Girona. La trobada home-
natge a tots els pendonistes d’honor d’aquest any, el setanta-cinquè. L’exposició dels
guanyadors del concurs escolar de pòsters de Setmana Santa, en què el guanyador ab-
solut s’ha guanyat el dret que el seu disseny sigui el pòster de la Setmana Santa 2016 de
la nostra Confraria. El concert del cicle d’Ibercàmera dedicat al nostre aniversari.

L’acte estrella de tots els que vàrem celebrar per commemorar el 75è aniversari, La Ve-
xiliato Gerundensis, la concentració de tots els maniples i agrupacions de manaies i es-
taferms de la Província de Girona per desfilar pels carrers de Girona, 789 soldats en
una formació inèdita desfilant pels carrers de la ciutat, per a gaudi de molts ciutadans
i públic en general que varen omplir tot el recorregut de la desfilada.

I, finalment, la petja i el testimoni que quedarà de la celebració del 75è aniversari, amb
l’oferiment per part de l’Ajuntament d’una plaça dedicada als Manaies de Girona i
l’oferiment per part de la Confraria d’una escultura, obra de l’artista gironí Domènec
Fita i Molat, a la ciutat, en agraïment a la seva estima envers nosaltres.

Ara és hora de rendibilitzar tots aquests esdeveniments, que han de servir per actua-
litzar la nostra associació davant de la ciutadania tot enfortint-ne els nexes per acon-
seguir un futur en comú, per consolidar el nostre paper dins de la societat gironina, i
ser capaços de buscar canals de modernització i actualització que permetin que la nos-
tra Confraria continuï sent un actiu en la societat gironina i tingui un futur infinit, que
li permeti celebrar molts aniversaris.

A tots, moltes, moltes gràcies i endavant.
Narcís Reixach i Blanch

President
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Ordre del dia:
1. Lectura de l’acta de l’anterior Assemblea i apro-
vació, si escau, d’aquesta.

2. Presentació, per a discussió i votació, del balanç
econòmic i del pressupost de l’entitat, i aprova-
ció, si escau, d’aquests.

3. Informe de Presidència.
4. Precs i preguntes.

Desenvolupament de la sessió:
Inicia la sessió el president, Sr. Narcís REIXACH i
BLANCH, que saluda els assistents.
Tot seguit pren la paraula el secretari, que fa la lec-
tura de l’acta de l’Assemblea General Ordinària de
l’any anterior, segons el que disposa el primer punt
de l’ordre del dia.
1. El secretari, Sr. Francesc MASDEVALL i PI, llegeix
l’esmentada acta i s’aprova per unanimitat;
sense que ningú tingui cap esmena ni comentari
a realitzar.

2. El tresorer, Sr. Xavier SERRA i SAMBOLA, realitza
la presentació del balanç econòmic i del compte
de resultats de l’any 2014.

Prossegueix el tresorer fent la presentació de la
previsió d’ingressos i de despeses que integren el
pressupost de l’exercici 2015.
Prenen la paraula els senyors Jordi VIDAL i
BANCHS, Carles MASCORT i YGLÉSIAS, i Pere
JUANDÓ i MARCÓ.
Seguidament s’aprova per unanimitat, tant el balanç
i el compte de resultats de l’any 2014, com la previ-
sió d’ingressos i de despeses del pressupost del 2015.
3. Arribats al tercer punt de l’Ordre del dia, pren la
paraula el president per tal de fer l’exposició de
l’informe de Presidència, en què realitza una re-
lació de les activitats que s’han dut a terme du-
rant aquest any:

– Setmana Santa 2014. Un any més, la bona dispo-
sició i implicació de tots els confrares titulars i su-
plents del Maniple, així com totes les vestes que
ens van acompanyar, va fer que les sortides del
Dimecres Sant i la participació en la Processó fos-
sin un èxit.

Volem agrair, un any més, als confrares que formen
part de les seccions especials del Maniple, per la
seva dedicació i assistència en els assaigs extres i vo-
luntaris, programats a banda dels generals per a
tot el Maniple.
Volem agrair al pendonista 2014, Josep Maria Car-
maniu, que va acollir el Penó a casa seva i el va por-

Extracte de l’acta de l’Assemblea General Ordinària de l’Associació Jesús Crucificat – Manaies de Girona,
celebrada el divendres 27 de febrer de 2015 a les 20.00 h, en segona convocatòria, al local social de
l’entitat, l’església de Sant Lluc, amb l’assistència de 36 associats.

tar amb tota dignitat en la Processó del Sant En-
terrament.
Un sentit record i agraïment al confrare i amic Max
Varés, que va fer i cedir a la Confraria el Cartell de
la Setmana Santa 2014.
– Temps de Flors i Exposició de soldats de plom.
Com cada any, hem cedit molt gentilment l’espai
de Sant Lluc a l’organització de l’exposició de
Flors de Girona durant la segona i tercera set-
mana del mes de maig. Volem felicitar el nostre
confrare, amic i secretari de la Junta, Cesc Mas-
devall, autor del projecte que es va realitzar de-
dicat enterament als Manaies amb motiu de la
celebració de l’aniversari. Pels que no vàreu poder
visitar aquells dies el Castrum, us remeto a la nos-
tra pàgina Web, en la qual hi ha un ampli repor-
tatge. Creieu-me que val la pena veure’l.

El mes d’octubre, com cada any, l’Associació del Ba-
luard va fer la seva tradicional exposició de soldats
de plom. No cal dir que, per a nosaltres, és un
honor que any rere any vinguin a fer aquesta acti-
vitat a casa nostra.
– Loteria de Nadal 2014. Aquest any, hem tornat a
posar a la venda participacions de loteria de Nadal,
que tot i la crisi generalitzada, va tenir força ac-
ceptació, no arribant a les quantitats de venda
d’altres anys, però, en haver augmentat el preu de
la participació, la xifra de la loteria venuda ha sigut
més omenys la mateixa. Però, a diferència d’altres
anys, aquest sí que ha sigut positiu tant per a totes
les persones que n’hagin comprat, ja que ha sigut
premiat en la pedrera, i qui vulgui recuperarà els
diners amb unamica de benefici, com per a la Con-
fraria, que podrem gaudir d’un ingrés extra, més o
menys gros, depenent de les participacions que el
dia 23 de març no s’hagin cobrat.

Una vegada més hem comptat amb l’ajut inesti-
mable del confrare i amic, Carles Mascort, que
cuida la gestió de tot el que representa la feinada
d’escollir el número, fer imprimir les participacions
i coordinar-ne venda i gestionar-ne la liquidació.
Moltes gràcies, Carles.
– Cavalcada de Reis. Aquest any, amb motiu de la
celebració de l’aniversari, vam invitar TV3 perquè
la transmetés per tot Catalunya. Volíem donar-li
un punt més de qualitat i a la vegada ampliar el
nombre de públic i espectadors que la poguessin
veure. El nostre model de cavalcada és únic en el
país i donar-la a conèixer, a tot Catalunya, ens va
semblar que tindria un racó d’innovació davant

27 de febrer de 2015 - EXTRACTE DE L’ACTA
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dels models de les cavalcades que any rere any re-
transmeten. No ens van voler escoltar o no ens van
entendre, però van perdre l’oportunitat d’oferir
una cavalcada de qualitat, oferint un programa
més d’entrevistes. Que cadascú valori el resultat.

El que importa és que, un any més, l’Ajuntament
de Girona ens va encarregar organitzar i treure als
carrers de la ciutat la Cavalcada de Reis. Val a dir
que gràcies a la dedicació de molts confrares, el
bon temps de què vam gaudir i encara que era di-
lluns, vam tenir molts espectadors, semblant al
nombre que tenim any rere any.
Igualment, i dins el mateix període que té lloc la
Cavalcada, s’ha organitzat el tradicional concurs de
fanalets adreçat a les escoles de la ciutat, i Ses Ma-
jestats van retre visita als nens ingressats en l’hos-
pital Trueta el dia 6 de gener.
Un any més, volem agrair als companys de junta,
Xavier Casan i Joan Bta. Garcia, juntament amb els
camarlencs de les diferents comitives i el grup de
col·laboradors, el seu esforç per tirar endavant tot
el que envolta la Cavalcada de Reis.
– Festivitat de Sant Pau. El dia 15 de febrer, vam ce-
lebrar la diada del nostre patró, sant Pau. La missa,
celebrada pel nostre consiliari Mn. Sebastià Aupí,
va tenir lloc a l’església vella de Sant Gregori. Se-
guidament vam degustar unmagnífic àpat de ger-
manor en el restaurant El Racó de Can Pep.

– Preparació dels actes de la propera Setmana
Santa. Enguany s’estan preparant els actes de Set-
mana Santa, pròximament rebreu el butlletí, on
trobareu totes les instruccions i els detalls del pro-
grama d’actes.

La Junta Directiva, en reunió celebrada el passat
dia 2 d’enguany, ha escollit pendonista en la per-
sona de JOSEP MARIA OLLER, únic soci fundador
encara viu que ha acceptat de tot cor l’oferiment i
al qual des d’aquí, i en nom de la Confraria, dono
les més expressives gràcies.
A causa de la seva avançada edat, el senyor Oller
no podrà anar a la Processó portant el Penó, per
això la Junta, a petició de la Comissió del 75è Ani-
versari, ha acordat nomenar copendonistes a totes
les persones que durant aquests 75 anys han estat
nomenats pendonistes, i seran els encarregats de
portar-lo a la Processó.
Aquest any el cartell de Setmana Santa és la repro-
ducció del logotip del 75è Aniversari.
– Obres i inversions. Seguint el pla d’obres i millo-
res de manteniment d’aquest edifici, aquest any,
gràcies a una subvenció de l’Oficina de Suport a
la Iniciativa Cultural (l’OSIC) de la Conselleria de
Cultura de la Generalitat de Catalunya, per un im-
port de 45.000,- €, hem pogut realitzar unes obres
molt més importants pel que fa al seu abast.

27 de febrer de 2015 - EXTRACTE DE L’ACTA

Francesc Masdevall i Pi
Secretari

Narcís Reixach i Blanch
President

Joan Puaté i Costa
Interventor

Robert Xifre i Anglada
Interventor

S’ha remodelat el local de la sabateria, sanejant
totes les parets, refent el paviment, col·locant una
finestra nova i obrint una porta d’accés a l’androna
existent entre l’església i el convent de les monges.
Això ens ha permès netejar-la degudament traient
més de cinc tones de runa i brutícia, que impedien
la normal sortida de les aigües pluvials, fent-ne re-
tenció i provocant humitat a les parets nord de la
sabateria i el presbiteri de l’església.
S’ha actuat a les dues estances on guardem els ves-
tits de manaies i vestes, instal·lant un nou enllu-
menat i pintant-les.
Respecte al local de l’esquerra de l’entrada petita a
Sant Lluc, on s’han de construir dos sanitaris i un la-
vabo al servei de les vestes i fer tot el paviment, les
obres s’han endarrerit, ja que depenen de la dis-
ponibilitat quant a mà d’obra de l’empresa Obycall
que les fa gratuïtament. De totes maneres, les pre-
visions és fer-les abans de l’estiu.
A la nau central, s’han substituït les peces de pavi-
ment que hi havia en mal estat; s’ha canviat el pa-
viment sota la porta de l’entrada principal, ja que
l’antic impedia l’obertura normal de les portes. Fi-
nalment hem donat una capa de pintura a totes les
parets i portes.
I s’ha previst col·locar un armari vitrina per posar el
Penó vell, en una de les parets laterals i, a l’altra,
posar una ampliació de fotografia que el maniple
ens vam fer l’any passat a l’escalinata de la Catedral.
– 75 aniversari. Estem al mig de les celebracions per
commemorar el 75è aniversari, el mes de març vi-
nent hi ha previstos els últims actes. Seguidament,
en Lluís Jerez ens en donarà detallada informació.

En aquest punt de l’Assemblea prenen la paraula,
el Sr. Lluís Jerez, que exposa les activitats que s’han
portat a terme i les que es portaran per a la cele-
bració de l’aniversari.
4. En el quart i darrer punt de l’ordre del dia, s’obre
el torn de Precs i Preguntes.

Prenen la paraula els senyors Joan PUATÉ i COSTA,
Diego PÉREZ i ABUYÉ, Màrius FUERTES i MATEU,
Jordi VIDAL i BANCHS, Narcís VENTURA i PUJOL-
RAS, Joan ALENYÀ i FUGUERAS.
Queden nomenats interventors els senyors Joan
PUATÉ i COSTA i Robert XIFRE i ANGLADA.
I sense cap més afer a tractar, es dóna per finalit-
zada l’Assemblea General Ordinària, quan són les
21.15 h, en el lloc i la data esmentats a l’inici.
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27 de febrer de 2015 - EXTRACTE DE L’ACTA

Ordre del dia:
1. Presentació, per a discussió i votació, de la pro-
posta de modificació d’Estatuts de l’Associació. Pre-
sentació, valoració i votació de les corresponents
proposicions i esmenes que, al respecte, s’hagin
presentat en temps i forma.

2. Precs i preguntes.

Desenvolupament de la sessió:
Inicia la sessió el president, Sr. Narcís REIXACH i
BLANCH, que saluda els assistents.
Tot seguit pren la paraula el secretari, que llegeix la
proposta de modificació d’Estatuts de l’Associació,
segons el que disposa el primer punt de l’ordre del
dia.

PROPOSTA MODIFICACIÓ D’ESTATUTS

Article 4.
Actualment diu, en una de les seves parts:
“Cada any el 25 de gener, festivitat de la Conversió
de Sant Pau o bé el dissabte més a prop després, se
celebrarà, a la Catedral, la Santa Missa en Honor del
Patró, convidant degudament els socis protectors.”

El nou text que es proposa:
“Cada any el 25 de gener, festivitat de la Conversió
de Sant Pau o bé en una data propera que deter-
minarà la Junta Directiva, se celebrarà una Santa
Missa en Honor del Patró, convidant degudament
a tots els associats.”

Article 20.
Actualment diu, en una de les seves parts:
“Els càrrecs seran per tres anys ...”

El nou text que es proposa:
“Els càrrecs seran per quatre anys ...”

Article 30, apartat A).
Actualment diu, en una de les seves parts:
“Constitueix el patrimoni de l'Associació tot el ma-
terial del Maniple, els dos Misteris, la secció de Ves-
tes i diners vinguts de quotes, amb un valor total
de 30.000.000 de pessetes.”

El nou text que es proposa:
“Constitueix el patrimoni de l'Associació tot el ma-
terial del Maniple, el de la secció de Vestes i els dos
misteris, així com tota la resta de material, fons i
diners que siguin de la seva propietat.”

Article 30, apartat C).
Actualment diu, en una de les seves parts:
“El pressupost anyal de l'Associació serà
d’1.335.000 pessetes.”
Es proposa l’eliminació d’aquest apartat C) de l’ar-
ticle 30

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

S’introdueix una Disposició Transitòria amb el se-
güent text que es proposa:

“La modificació de la durada dels càrrecs de tres
anys a quatre anys, establerta en funció de la mo-
dificació de l’article 20 dels Estatuts, no afectarà els
càrrecs actualment vigents, passant a aplicar-se a
partir de les primeres eleccions que se celebrin a
partir de l’esmentat canvi estatutari.”
S’aproven per unanimitat tots i cadascun dels arti-
cles que es proposen modificar.

2. En el segon i darrer punt de l’ordre del dia, s’o-
bre el torn de Precs i Preguntes.

Cap dels assistents pren la paraula.

Queden nomenats interventors els senyors Joan
PUATÉ i COSTA i Robert XIFRE i ANGLADA.

I, sense cap més afer a tractar, es dóna per finalit-
zada l’Assemblea General Ordinària, quan són les
21.25 h, en el lloc i la data esmentats a l’inici.

Extracte de l’acta de l’Assemblea General Extraordinària de l’Associació Jesús Crucificat – Manaies de
Girona, celebrada el divendres 27 de febrer de 2015 a les 21.15 h, en segona convocatòria, al local social
de l’entitat, l’església de Sant Lluc, amb l’assistència de 36 associats.
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LLISTAT HISTÒRIC DE PUNTUACIÓ I CÀRRECS
DE COMANDAMENT DEL MANIPLE

Al llarg dels 75 anys de la nostra entitat, dos apartats
que han estat fixos en el butlletí anual, que edita la
Confraria, són el de la formació del Maniple i el de
la taula de puntuació dels manaies. En aquests apar-
tats, cada any s’hi relacionen les persones que for-
men part del Maniple, i el lloc en què desfilen.

Si fem un seguiment de caràcter històric d’aquesta
taula i de la formació del Maniple es poden veure
les altes, les baixes i el canvi de càrrecs dels manaies.
Fruit d’aquest seguiment, comprovem com hi ha
manaies que, a causa del pas dels anys, amb la seva
constat participació a les sortides, han assolit una
cota alta de puntuació, indubtable mostra de dedi-
cació i estima a la Confraria, fet que és digne de
destacar com a part de la història de l’entitat.

Aquest article relaciona els manaies que han assolit,
fruit de la seva fidelitat vers al Maniple, un excepcio-
nal nombre de participacions, que queden reflectides
en la puntuació. Així mateix, també es relacionen els
manaies que han exercit els càrrecs de centurió i d’op-
tios. Per tal de fer una àgil lectura del contingut, la in-
formació es detalla en gràfiques pels diferents
conceptes, i s’assenyala en color més fosc els manaies
que actualment estan en actiu. D’altra banda, amb la
voluntat d’acotar l’extensió de les gràfiques, es rela-
cionen els manaies amb 55 punts omés, i els manaies
amb 50 anys o més de participació activa.

PUNTUACIÓ
Relació de manaies que han participat en 55 o més
sortides del Maniple sumant les ordinàries de Set-
mana Santa (dimecres i divendres amb 1 punt) i les
sortides extraordinàries (1 punt).

*Manaia fundador. En el seu dia es va convenir atorgar a
tots els manaies fundadors dos punts extra.

Relació de manaies que han participat en 50 o més
sortides ordinàries (dimecres i divendres amb 1
punt) del Maniple per Setmana Santa.

El manaia de més edat que ha participat en el Ma-
niple ha estat l’Optio Abanderat de molts anys i
manaia fundador Joaquim Casals Ortiz, que va
participar per darrera vegada l’any 1991 a l’edat
de 76 anys.

CÀRRECS
Aquest apartat de l’article relaciona els manaies
que han ostentat el càrrec de centurió i els diversos
optios del Maniple. S’hi desglossen els anys que ho
han estat i s’indica el nombre total.

Aquesta relació s’ha fet a partir dels manaies que
han exercit el càrrec de manera titular, i que figuren
com a tal en el butlletí anual de la Confraria. Cal
tenir en compte que, segons indica el Reglament de
règim intern del Maniple, una persona perd la titu-
laritat si està dos anys consecutius sense participar.
Així doncs, es pot donar el cas que els anys desglos-
sats no corresponguin exactament amb els anys que
aquest manaia ha exercit efectivament el càrrec.

CENTURIÓ
El centurió és present al Maniple ja des de la pri-
mera sortida de l’any 1940. El centurió fins l’any

COGNOMS I NOM PUNTS

Juandó i Marcó, Pere 75
Jou i Comas, Gaspar 67
Puaté i Costa, Joan Lluís 66
Reixach i Blanch, Narcís 65
Masferrer i Castellà, Josep M. 65
Masdevall i Reitg, Francesc 65
Casals i Ortiz, Joaquim* 59
Ferrer i Torres, Joan 59
Casas i Soto, Francesc 59
Gauchia i Gorgoll, Jaume 58
Casan i Luis, F. Xavier 58
Falcó i Huguet, Carles 57
Massanas i Garcia, Ricard 55

Relació de manaies que han participat en totes les
17 sortides extraordinàries del Maniple.

Francesc Masdevall Pi
Secretari

COGNOMS I NOM SETMANES SANTES TOTAL

Juandó i Marcó, Pere 1954-actualitat 59
Jou i Comas, Gaspar 1962-actualitat 54
Casals i Ortiz, Joaquim 1940-1991 52
Gauchia i Gorgoll, Jaume 1946-1997 51
Ferrer i Torres, Joan 1947-2000 51
Falcó i Huguet, Carles 1962-2013 51
Masdevall i Reitg, Francesc 1959-actualitat 51
Puaté i Costa, Joan Lluís 1963-actualitat 50
Reixach i Blanch, Narcís 1964-actualitat 50

COGNOMS I NOM

Masferrer i Castellà, Josep M.
Casas i Soto, Francesc
Casan i Luis, F. Xavier
Castillo i Barris, Lluís
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*Se suposa, ja que no es publica la formació en el butlletí
fins l’any 1946.

1945 va desfilar a peu, i el 1946 va començar a des-
filar muntat a cavall. La relació de manaies que han
exercit aquest càrrec són:

OPTIO ABANDERAT
L’abanderat és present al Maniple ja des de la pri-
mera sortida de l’any 1940, tot i que no va tenir el
càrrec d’optio tal com el coneixem actualment fins
a l’any 1956. La relació de manaies que han exercit
aquest càrrec són:

OPTIO DE COMANDAMENT
L’optio de comandament és un càrrec que es va
constituir l’any 1948, moment en què s’estructurà
el Maniple eliminant el càrrec de Tesserarius.
Aquest nou optio passà a acompanyar el manaia
abanderat. La relació de manaies que han exercit
aquest càrrec són:

OPTIO
El càrrec d’optio es va constituir l’any 1946, mo-
ment en què s’estructurà el Maniple en dues op-
tiades i el centurió començà a desfilar muntat a
cavall. En aquell moment es crearen els optios de la
Ia I de la II Optiada.

L’optio d’equites es va constituir l’any 1958, es va
suprimir entre els anys 1960 i 1970 (quan s’eliminà
l’Optiada d’Equites per falta de cavalls), i s’establí
de nou l’any 1971.

L’optio de la III Optiada es va constituir l’any 1960
(quan s’eliminà l’Optiada d’Equites), es va suprimir
entre els anys 1971 i 1981 (quan s’eliminà la III Op-
tiada i s’instaurà de nou l’Optiada d’Equites), i es
tornà a establir el càrrec el 1982 (quan s’instaurà
de nou la III Optiada).

La relació de manaies que han exercit aquest càrrec
són:

Amb aquest article s’ha volgut donar a conèixer la
singularitat numèrica en la participació d’alguns ma-
naies veterans, així com relacionar en un únic docu-
ment tots els manaies que han ostentat un càrrec en
el comandament. Aquest mateix tipus d’exercici,
també pot ser interessant efectuar-lo en futures edi-
cions del butlletí amb els càrrecs de decurions i sig-
nes del Maniple.
Setmana Santa 2016.

COGNOMS I NOM SETMANES SANTES TOTAL

Nogué i Arderiu, Vicenç 1940, 1942-1964 24
Omedes i Colomer, Narcís 1941 1
Franquet i Riera, Josep 1965-1999 35
Frigola i Pujeu, Josep Mª 2000-2006 7
Mas i Cots, Narcís 2007-actualitat 9

COGNOMS I NOM SETMANES SANTES TOTAL

Fernandez de Bovedilla
i Pi, Donato 1940, 1941-1942* 3
Comas i Planellas, Josep 1943-1945*,

1946-1950, 1952 9
Colom i Malé, Esteve 1951, 1953, 1955 3
Casal i Ortiz, Joaquim 1954, 1956-1991 37
Gauchia i Gorgoll, Jaume 1992-1997 6
Ferrer i Torres, Joan 1998-2000 3
Juandó i Marcó, Pere 2001-actualitat 15

COGNOMS I NOM SETMANES SANTES TOTAL

Grosset i Oliver, Narcís 1948-1964 17
Roca i Bosch, Jordi 1965-1985 21
Gauchia i Gorgoll, Jaume 1986-1991 6
Ferrer i Torres, Joan 1992-1997 6
Jou i Comas, Gaspar 1998-2000 3
Puaté i Costa, Joan Lluís 2001-actualitat 15

COGNOMS I NOM OPTIADA TOTALSETMANES SANTES

Oliver i Divi, Antoni I Op. 1946-1953,
1955-1964 18

Gibert i Andrés, Pere II Op. 1946-1955 10
Omedes i Colomer, Narcís Banda 1946-1965 20
Colom i Malé, Esteve I Op. 1954

II Op. 1956-1963 9
Fina i Melció, Ricard Equites 1958-1959

III Op. 1960-1962 5
Gauchia i Gorgoll, Jaume III Op. 1963-1970

I Op. 1971-1985 23
Murtra i Llanta, Estanis II Op. 1964-1970 7
Gelabert i Parés, Enric I Op. 1965-1970 6
Ribas i Culubret, Pere Banda 1966-1969 4
Villodre i Ramonet, Àngel Equites 1971-1986 16
Estevan i García, Indaleci Banda 1970-1992 23
Ferrer i Torres, Joan II Op. 1971-1985

I Op. 1986-1991 21
Tomàs i Feliu, Joan III Op. 1982-2000 19
Roca i Bosch, Jordi II Op. 1986-1991

I Op. 1992-1994 9
Gallardo i Cortes, Lluís Equites 1987-1989 3
Frigola i Pujeu, Josep M. Equites 1990-1999 10
Juandó i Marcó, Pere II Op. 1992-1994

I Op. 1995-2000 10
Falcó i Huguet, Carles Banda 1993-2013 21
Giron i Cardona, Ferran II Op. 1995-2000 6
Mas i Cots, Narcís Equites 2000-2006 7
Valtierra i Caula, Narcís II Op. 2001-2008 8
Reixach i Blanch, Narcís III Op. 2001-2008

II Op. 2009-actualitat 15
Jou i Comas, Gaspar I Op. 2001-actualitat 15
Perez i Abuye, Diego Equites 2007-actualitat 9
Masferrer i Castellà, Josep M. III Op. 2009-actualitat 7
Ministral i Masgrau, Jordi Banda 2014-actualitat 2
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El proppassat 2015, i com a
commemoració del 75 Ani-
versari de la Confraria, va ser
escollit Pendonista l’únic
fundador viu de 95 anys, el
Sr. JOSEP OLLER I MATÓ. A
causa de la seva edat, no va
poder acompanyar-nos a la
processó, però en la seva
absència ho varen fer els an-
teriors que varen ser-hi, i per
tant també varen ser escollits
copendonistes del 2015.

El Dimecres Sant va rebre el
penó a Casa Carles acom-
panyat dels copendonistes i familiars, gràcies al Bisbat que va cedir l’estança. Li
varen demanar un petit escrit per al butlletí, però, com que li costa escriure, ens ho
va dir de paraula:

“Us quedo eternament agraït als manaies, i no sols per haver mantingut fins aquest
75è Aniversari el que tan modestament vàrem iniciar fa tres quarts de segle. Us
encoratjo a seguir transmetent aquesta tradició del tot gironina i em congratulo
de l’èxit obtingut amb tots els actes d’aquesta commemoració”.

El senyor Josep Oller i Mató des del balcó de Casa Carles.

Tots els pendonistes que assistiren a l’acte d’entrega del penó.

PENDONISTA 2015

Lluís Jerez
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OBRES DE REHABILITACIÓ A SANT LLUC

Tot aprofitant la celebració del 75è Aniversari de
la Confraria, s’han portat a terme obres de mi-
llora i rehabilitació de la nau central i tota la
resta de locals de la planta baixa.
Aquestes obres no s’haurien pogut realitzar
sense l’ajut inestimable de la Direcció General
de Biblioteques i Patrimoni de la Generalitat de
Catalunya i l’empresa gironina Obycall, SL, que
han executat el Projecte Tècnic confeccionat
desinteressadament pel nostre confrare Joan
Lluís Puaté i Costa, que també ha dirigit la seva
execució.
Les intervencions han consistit.
Nau central: Restauració i repintat de parets i sos-
tres, de tota la nau principal, capelles laterals,
accés des de l’exterior i altell del cor de l’església,
actualment amb la pintura molt envellida, amb
zones clovellades i amb regalims, i amb els baixos
de les parets en general afectats pel salobre.
Aquesta actuació es completarà amb el repàs de
tots els paviments, les zones amb desperfectes de
les parets i graons de pujada als absis i repintat de
tota la fusteria practicable des de l’interior de la
nau central de l’església.
Local sabateria: Reforma i sanejament de parets
i sostres, per fer-lo més funcional i endreçat, fa-
cilitant el seu aprofitament com a despatx per a
ús dels responsables de material. S’ha obert una
porta d’accés a una androna que separa Sant
Lluc amb l’edifici veí, tot aprofitant per netejar
i enretirar més de tres tones de runes i brutícia.
Locals ubicats en el cos annex, i adossat a l’edi-
fici principal de l’església per la banda de lle-
vant, amb accés obligat des de l’anomenada sala
d’atxes de la secció de vestes, i que es destinava
a malendreços de la confraria.
S’ha construït un bloc de serveis higiènics al fons
del local, és a dir, dues cabines amb un vàter ca-
dascuna, una pica rentamans i un gran armari de
fusta. S’ha aprofitat per renovar paviments, re-
vestiments, fusteria, acabats de pintura de parets
i sostre, instal·lacions elèctriques i il·luminació.
Nova il·luminació en el local d’accés a Sant Lluc
per una porta lateral i secundària que s’utilitza
com a guarda-robes i dipòsit d’atxes de la secció
de vestes de la confraria. És el pas obligat per a
accedir a la sala de reunions, on també s’ha can-
viat i modernitzat la seva il·luminació a partir de
làmpades Led.
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TEMPS DE FLORS A SANT LLUC

TOT EN PATINATGE I HOQUEI

C. Pau Casals, 8 bxs. 3, 17001 Girona · Tel. i fax: 972214980

www.skatidor.com · info@skatidor.com

Una vegada més, com cada any,
Girona Temps de Flors –durant
les aportacions dels participants
als concursos de plantes i flors,
que s’hi convoquen– fa que s’ac-
centuï la bellesa del lloc, i el
converteix en un dels indrets de
visita imprescindible durant l’es-
deveniment.

S’hi exhibeixen els dos passos
de la confraria de Jesús crucifi-
cat i les armadures, llances, es-
cuts i insígnies de l’agrupació
dels Manaies. També s'hi pot
veure el retaule de Sant Lluc,
magnífic treball escultòric del
segle XVIII.
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L’any passat vàrem celebrar el 75è aniversari de la vos-
tra confraria i enguany el podem titular 75 + 1.

Ens podem fer dues preguntes:

– Què n’ha quedat de la celebració del 75è aniversari?

Desitjo que els actes viscuts durant la celebració del
75è aniversari, que materialment recorda l’escultura
de Domènec Fita, hagin deixat alguna marca o pòsit
personal en tots els membres de la confraria.

A títol d’exemple:

Us sentiu més confrares d’una confraria que té per missió com recorden els estatuts:
“... actuar en conformitat amb els fins de l’Església i recolzar el testimoni cristià i esperit
evangèlic a cada un dels seus membres i de tota l’associació. Així mateix vol tenir en
compte les directrius de l’Església Diocesana i actuar d’acord amb les parròquies on hi
desplegui la seva activitat?

Avui, en el moment de la nostra societat, el papa Francesc ens demana a tots agrair la fe
cristiana, valorar-la i donar-ne testimoni des de les nostres responsabilitats i possibilitats.

Com a confraria, els actes de la nostra Setmana Santa són moments molt significatius
per viure i mostrar aquest testimoniatge.

Penso en totes les persones que us contemplaran en les activitats d’aquest dies, molt
especialment en la processó del Sant Enterrament, però també penso en cadascú de
vosaltres: viviu el que representeu. Viviu el que significa la confraria de JESÚS CRUCI-
FICAT, sobretot en aquest any jubilar de la misericòrdia.

– Enguany, què prioritzem?

És evident que cal prioritzar tot el que significa que Déu és amor i misericòrdia per tots
i cadascú de nosaltres, i que es manifesta en la vida, mort i resurrecció de Jesús.

Però, alhora, cal que l’experiència de la misericòrdia de Déu arribi a les persones mit-
jançant les obres de misericòrdia materials i espirituals.

Per això el propòsit per a realitzar en la vida ordinària: col·laboració per eradicar la
pobresa, la marginació i oferir possibilitats de vida digna; no deixar abandonats els
malalts i ancians. Atenció als presos i pregar sempre per tots, vius i difunts.

Aconsellar, ensenyar..., sense oblidar d’ensenyar la proposta cristiana, perdonar –pedra
de toc de l’amor–, consolar, paciència amb els qui ens molesten.

QUE LA SETMANA SANTA ENS AJUDI A VIURE AMB GOIG
EL JUBILEU DE LA MISERICÒRDIA

ELS MANAIES PER SETMANA SANTA
2016Francesc Pardo i Artigas
Bisbe de Girona
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LA MISERICÒRDIA, DINS I FORA D’UNA CONFRARIA

Obrim les portes del Castrum, perquè St.
Lluc inspiri la vivència de la misericòrdia.

El mes de març passat, en plena Qua-
resma, el papa Francesc anunciava la ce-
lebració d’un Any Sant extraordinari
dedicat a la Misericòrdia, que ens hi tro-
bem pel mig en aquestes altures. Enmig
d’un món convulsionat per la violència,
el terror, l’egoisme i les lluites fratricides,
el papa Francesc ens convidava a viure
aquest Jubileu posant la misericòrdia al
centre de les nostres vides i a respondre
a la crida que Crist ens fa a ser “compas-
sius com el Pare“. D’aquesta manera, el
Papa vol que l’Església faci patent en el
món la seva missió de ser testimoni de la
misericòrdia de Déu Pare-Mare, i que ens
correspon a tots treballar per fer palpa-
ble aquesta missió de tendresa i espe-
rança amb tothom i en tot.

El Diccionari de la llengua catalana de
l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) diu, que
la misericòrdia és la profunda pietat o
compassió que empeny a perdonar, a so-
córrer. Etimològicament, prové del llatí
Misere (misèria, necessitat), cor, cordis
(cor). Teològicament, la misericòrdia és la
caritat, l‘amor de Déu, ja en acte, és a dir,
la misericòrdia és arremangar-se i posar-
se a treballar per als altres. Aixecar-se del
sofà i posar-se a la seva disposició i no
pas al meu voler còmode, com ens ha dit
tantes vegades el papa Francesc i ens re-
corda en la butlla de Misericordiae Vul-
tus: “L’amor, després de tot, mai podrà
ser una paraula abstracta. Per la seva ma-
teixa naturalesa és vida concreta, inten-
cions, actituds, comportaments que es
verifiquen en el viure quotidià“ (n.6).

A Déu, se’l descriu moltes vegades en la
Bíblia com “pacient i misericordiós” i

també se’ns diu que la seva misericòrdia
és eterna. Aquest Any Sant estem cridats
a viure de manera especial la misericòr-
dia de Déu envers cadascun de nosaltres
personalment, però també a anunciar-la
i fer-la palpable, sobretot, “a tots
aquells que viuen en les més contra-
dictòries perifèries existencials, que so-
vint el món modern dramàticament
crea“ (n.14).

Nosaltres, manaies i vestes, som una con-
fraria, que hem celebrat 75 anys de pe-
tits gestos en la processó i en la
cavalcada. Actualment, ens aixopluguem
en l’església de Sant Lluc, sota l’atenta
mirada del Sant. Un Sant Evangelista que
ressalta la misericòrdia, en una paràbola,
entranyable, com el Bon Samarità (Lc 10,
25-37):

Un mestre de la Llei es va aixecar i, per
posar a prova Jesús, li va fer aquesta pre-
gunta:

–Mestre, què haig de fer per a posseir la
vida eterna?

Jesús li digué:

–Què hi ha escrit en la Llei? Què hi lle-
geixes?

Ell va respondre:

–Estima el Senyor, el teu Déu, amb tot el
cor, amb tota l’ànima, amb totes les for-
ces i amb tot el pensament, i estima els
altres com a tu mateix.

Jesús li digué:

–Has respost bé: fes això i viuràs.

Però ell, amb ganes de justificar-se, pre-
guntà a Jesús:

–I qui són els altres que haig d’estimar?

Mn. Sebastià Aupí i Escarrà
Consiliari
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Jesús va contestar dient:

–Un home baixava de Jerusalem a Jericó
i va caure en mans d’uns bandolers, que
el despullaren, l’apallissaren i se n’ana-
ren deixant-lo mig mort. Casualment bai-
xava per aquell camí un sacerdot; quan
el veié, passà de llarg per l’altra banda.
Igualment un levita arribà en aquell in-
dret; veié l’home i passà de llarg per l’al-
tra banda.

Però un samarità que anava de viatge va
arribar prop d’ell, el veié i se’n compadí.
S’hi acostà, li amorosí les ferides amb oli
i vi i les hi embenà; després el pujà a la
seva pròpia cavalcadura, el dugué a
l’hostal i se’n va ocupar. L’endemà va
treure’s dos denaris i els va donar a
l’hostaler dient-li:

–Ocupa’t d’ell i, quan jo torni a passar, et
pagaré les despeses que facis de més.

Quin d’aquests tres et sembla que es va
comportar com a proïsme de l’home que
va caure en mans dels bandolers?

Ell respongué:

–El qui el va tractar amb amor.

Llavors Jesús li digué:

–Vés, i tu fes igual.

I aquest: “Vés, i tu fes igual”, com el po-
dríem traduir en la nostra confraria, vida
i somnis? Crec que la resposta és ben sen-
zilla i a l’abast de tots, qui amb llibertat
vulgui apropiar-se d’aquesta manera de
fer revolucionària que les obres de mise-
ricorida: tant corporals (visitar els malalts,
donar de menjar al famolenc, donar de
beure a l’assedegat, acollir el pelegrí, ves-
tir el nu, visitar els malalts i presos, i ente-
rrar els difunts), com espirituals (ensenyar
a qui no sap, donar bon consell a qui ho
necessita, corregir a qui s’equivoca, per-

donar a qui ens ofèn, consolar el trist,
patir amb paciència els defectes del
proïsme i resar a Déu pels vius i pels di-
funts). En tota aquesta tirallonga clàssica
de les obres demisericòrdia intuïm a pen-
sar petits gestos de respecte i cooperació,
d’aquests concrets i gairebé impercepti-
bles i posar-los en pràctica com a compro-
mís personal en aquests mesos per la
felicitat de l’altre, que jo voldria valorar
per la seva història increïble, com pot ser
la meva vida, si és viscuda amb la llibertat
dels meus actes i no amb el temor d’una
altra misericòrdia, que també defineix el
mateix Diccionari de la llengua catalana
de l’IEC: “Petit punyal amb què es donava
el cop de gràcia a l’adversari caigut”. Tris-
tament expressada, amb intenció o sense
voluntat, a vegades en les paraules, ges-
tos i silencis conreats per sentiments gens
edificants per a la persona.

Que en obrir les portes del Castrum –es-
glésia de Sant Lluc– sapiguem obrir una
artesania de misericòrdia inspirada en Je-
sucrist, que cerca sorprendre i deixar-se
sorprendre per la tendresa i l’esperança
per fer-nos confiança i amistat per viure
en la llibertat de les paraules i accions
que sempre, i en tot lloc, poden ser be-
nedicció de misericòrdia.

Bona Pasqua!

A punt de sortir la processó
de Divendres Sant.
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Un altre any la nostra Confraria ha tornat a preparar l’ar-
ribada dels Tres Reis mags a la nostra ciutat i, com sempre,
hem posat tota la nostra voluntat perquè els nens i les
nenes de la nostra ciutat donessin una gran rebuda als
Tres Reis, cosa que crec que s’ha aconseguit amb escreix.

Aquest any no hem tingut la visita de TV3, però sí que
hem tingut la de la pluja que, des de primera hora del
matí, ens ha estat amenaçant fins a l’hora que els Tres Reis
havien de sortir del campament reial. Ha caigut en pocs
moments tota l’aigua i més que feia temps que no teníem.
Això ha fet que tinguéssim un principi de cavalcada molt
complicat i tambémolt perillós a causa de la intensitat de
la pluja però, per sort, per a nosaltres i per als pares, les
mares i els nens, en arribar a General Mendoza, la cosa
s’ha calmat, permetent que la cavalcada pogués arribar
més omenys bé fins a l’Ajuntament, on l’alcalde de la nos-
tra ciutat ens ha rebut com cada any.

Des d’aquestes quatre ratlles, voldria agrair a tothom
que, directament o indirecta, ha participat en aquesta
cavalcada d’enguany amb esforç, treball i, sobretot,
molta voluntat. A pesar del temps, hem tingut una molt
bona Cavalcada de Reis i tot ha sortit molt bé.

Gràcies a tots.

CAVALCADA DE REIS
Xavier Casan
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Van arribar-hi cap a les 10 del matí i, com sempre, la seva arribada va generar sorpresa,
il·lusió, i tota mena d'emocions tant en petits com en grans.

Els nens i les nenes van rebre els regals que els portaven Ses Majestats i mentre els
obrien van oblidar que estaven malalts. El que no oblidaran mai és l'estona que van
passar amb Melcior, Gaspar i Baltasar, així com ben segur que tampoc ho oblidaran
Ses Majestats.

Els grans, mentrestant, van poder fer els llaminers amb els caramels que els van deixar
i que de ben segur seran motiu de joia per als nens que hagin de visitar el Trueta al llarg
d'aquest any.

Un cop visitats tots els infants, nadons inclosos, amb la felicitat per l'estona compartida,
els Tres Reis van acomiadar-se de la ciutat de Girona, i es van unir a la resta de la Co-
mitiva, contents de la feina feta i amb la il·lusió de tornar a retrobar-se amb els nens i
les nenes gironins l'any que ve.

VISITA A L’HOSPITAL JOSEP TRUETA

Un any més, després d'una llarga nit en què amb la companyia de tot el seu
seguici, Ses Majestats havien omplert de joia les llars gironines amb els regals
i les joguines que havien demanat els nens, no van voler emprendre el seu llarg
viatge de retorn cap a casa sense visitar els infants que no havien pogut assistir
a la Cavalcada, ingressats a l'Hospital Dr. Josep Trueta.

Xavier Serra



20

ALTRES ACTIVITATS DE SES MAJESTATS

FEM EL FANALET
PER ANAR A ESPERAR ELS REIS

Un any més, i ja són molts, l’Ajuntament de Girona i els Manaies de Girona,
amb el patrocini d’Hipercor, han organitzat el concurs del Fanalet per anar a es-
perar els Reis a la nostra ciutat. Us donem la relació de guanyadors del veredicte
que es va emetre el dia 17 de desembre de 2015.

Membres del jurat:

Xavier Cassan
Teresa Bardera
Jordi Armengol
Montserrat Aira
Lluïsa Bonal
Mariló Escaño, secretària, sense vot

CATEGORIA B
(P5 d’Educació Infantil i
1r d’Educació Primària)

PREMI ESCOLA

1r Escola Carme Auguet

2n Escola Les Alzines
2n Escola Marta Mata

3r Escola Migdia
3r Escola Sagrada Família
3r Escola Pla de Girona

CATEGORIA A
(P3 i P4 d’Educació Infantil)

PREMI ESCOLA

1r Escola Joan Bruguera

2n Escola Vila-Roja
2n Escola El Bosc de la Pabordia

3r Escola Montfalgars
3r EEE Font de l’Abella
3r Escola Verd

MENCIONS ESPECIALS
PER A LES ESCOLES

PREMI ESCOLA

1r Escola Font de la Pólvora

2n Escola Eiximenis
2n Escola Sta. Eugènia
2n EEE Palau



SOLDATS DE PLOM 2015

Nombrosos assistents a tots els actes que es varen celebrar per la Mostra.

Del 24 d’octubre a l'1 de novembre, co-
incidint amb les Fires i Festes de Sant
Narcís, es va poder visitar la XXXVMostra
de Figures Històriques i el XX Concurs In-
ternacional ‘Soldat de Plom 2015’ que or-
ganitza l’Associació el Baluard. Les
figures commemoratives representen els
comtes-reis de Catalunya i Aragó, Ramon
Borrell i Ermessenda de Carcassona.
Aquest any 2015 es va celebrar el mil·le-
nari del convent de Sant Daniel que ser
fundat per la reina Ermessenda.

A les vitrines de Sant Lluc, es varen ex-
posar col·leccions d’un molt bon nivell,
en destaquem la col·lecció modelada per
l’artista Antonio Zapatero Guardini,
amb més de cinquanta originals i les cò-
pies en metall, decorades pels millors
pintors del món.

L’altra gran col·lecció va ser la del pintor
Alexandre Cortina, amb quatre vitrines
d’una qualitat excepcional. La resta de vi-
trines es varen omplir ambmaterial demés
de dos-cents concursants que varen venir
de diferents parts d’Espanya, França, Bèl-
gica, Holanda, Itàlia, Alemanya, Portugal...

El jurat –nomenat per la Toy Soldiers Fe-
deration, amb seu a Chicago– estava for-
mat per tres modelistes espanyols,
francesos, italians i alemanys. El guanya-
dor del Best of Show en Figura Històrica
va ser el modelista gallec Juan Carlos
Avila Ribadas i el guanyador en Figura
Fantàstica va ser Antonio Nieto Cano.

Durant l’Exposició, Sant Lluc va ser visi-
tada per milers de persones, uns per
veure les figures, altres per contemplar
les demostracions i classes magistrals.
L’entrega de medalles i trofeus va ser se-
guida per molts modelistes i expositors.

Pere Masferrer Castellà
El Baluard
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ACTES 75è ANIVERSARI

Fa uns mesos que es va acabar la nostra celebració del 75è Aniversari, després d’un
any intens d’activitats ben diverses (de l’abril de 2014 a l’abril de 2015).

La Comissió del 75è Aniversari i la Junta de la Confraria estem molt contents de
com van anar la majoria de les activitats, tant participant activament com de
forma presencial. Podem resumir que aquesta celebració ha estat un èxit, fins i tot
econòmicament, ja que es va acabar
amb un petit superàvit.

En el butlletí del 2015 ja vàrem fer un
resum dels actes realitzats. A continua-
ció, farem un repàs de la resta d’actes
des de llavors.

El dia 24 de febrer a la Casa de Cultura,
amb un auditori Viader ple a vessar, es va
presentar el Llibre del 75è Aniversari, co-
ordinat pel senyor Víctor Gay, amb la col·la-
boració de Ramon Grau, Lluís Jerez, Narcís
Reixach i Àngel Almazan. El llibre recull la
nostra història dels 75 anys, sobretot dels
últims 25 anys. Cal dir que la seva edició va
ser subvencionada per la Diputació Provin-
cial de Girona. El llibre va tenir molt bona
acollida (qui pugui interessar-li, el trobarà
a Art Girona, plaça del Vi, de Girona).

Els dies 3, 10 i 17 de març, a l’auditori de
CaixaForum (La Fontana d’Or), es van ce-
lebrar les conferències del cicle progra-
mat per aquest aniversari Confraries i
Segle XXI, que per ordre cronològic i po-

nents varen ser: el Reverendíssim Dom
pare abat de Montserrat, Josep Maria
Soler, “La Religiositat Popular i Evange-
lització”; Excel·lentíssim i Reverendíssim
Senyor Josep Vilaplana, bisbe de Huelva,
“Les Confraries i l’Evangelització”. Per fi-
nalitzar el cicle, el ponent va ser el nostre
bisbe, l’Excel·lentíssim i Reverendíssim
Senyor Francesc Pardo, “La missió de les
Confraries a Girona”.

Expectació màxima durant el cicle de conferències
amb els seus il·lustres convidats.

Els membres de la Comissió, sempre actius.

Lluís Jerez
Responsable Organització del 75è Aniversari
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ACTES 75è ANIVERSARI

El 6 de març, amb l’ajut de l’Associació
Fotogràfica de Salt, es va inaugurar l’ex-
posició del Concurs de Fotografia del 75è
Aniversari a la Casa de Cultura i va res-
tar obert fins al 18 d’abril. La Mostra va
ser molt visitada. Els treballs que es van
presentar, segons les bases, varen ser re-
alitzats durant el 2014, la majoria de
fotos eren de la desfilada del manípul
del dia 6 d’abril pel Passeig Arqueològic
i indrets adjacents.

En l’acte d’inauguració, amb el jurat i
les autoritats, es van lliurar els premis
amb l’assistència d’un públic nombrós.
El concurs va ser dirigit per l’Agrupació
Fotogràfica de Salt, i el jurat va estar
format per: Àngel Almazan, Jordi S.
Carrera i Marcel Font. Els premis varen
ser:

Primer premi (500 euros i trofeu), Títol
foto: Centurió marcant el camí - Jordi
Font Torrent.

Acte d’inauguració de l’exposició de fotografies
i lliurament de premis.
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FOTOS GUANYADORES DEL CONCURS
del 75è ANIVERSARI

Primer premi, de Jordi Font Torrent.

Segon premi, d’Albert Collado Gili.

Tercer premi, de Javi Cabrera.

ACCÈSSITSSegon premi (300 euros i trofeu), Títol
foto:Apunt de baixar - Albert ColladoGili.

Tercer premi (200 euros i trofeu), Títol
foto: Ritme d’ombres - Javi Cabrera.

Accèssits (100 euros i trofeu): Josep Sán-
chez Rodríguez, Diego Corcho Sánchez,
Miquel Planells Saurina.
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El dia 7 de març, a l’hotel Carlemany, hi
va haver la Primera Trobada d’expendo-
nistes. La trobada va ser molt emotiva i
comparable amb la que va tenir lloc el
dia de la trobada dels Reis. Hi varen as-
sistir 19 pendonistes amb els seus fami-
liars. També hi va haver representació de
12 que ja no estan entre nosaltres. I al-
guns que, per diversos motius, no hi van
ser i varen excusar la seva assistència.

Des del 1940 hi ha hagut 74 pendonistes,
dels quals, entre assistents i representats,
n’hi havia 34.

Després del sopar de la trobada, se’ls va
comunicar que se’ls feia tots Copendo-
nistes de 2015, ja que s’havia elegit per a
aquell any, com a pendonista, l’únic ma-
naia fundador que queda viu, el senyor
Josep Oller Mató, que per la seva edat
no podia assistir a la processó.

En acabar l’acte, les autoritats assistents
els van lliurar un diploma acreditatiu de
l’any que varen ser pendonistes.

Com a agraïment, els pendonistes varen
fer donació, a la Confraria, d’un Nou
Penó, fet per les monges “R.R. Esclavas
del Santísimo”, que va ser presentat en
aquell moment, així com a recordatori
d’aquesta trobada i aniversari. La con-
fraria, com a agraïment, va decidir pen-
jar l’antic al Castrum ben custodiat i
sortir a la processó amb el nou.

El dilluns dia 23 de març, al guarda-roba
del Teatre Municipal, amb assistència
d’autoritats, d’un públic bàsicament es-
colar i de la confraria, es va inaugurar
l’Exposició del Concurs Escolar de Pòs-
ters i proclamació del guanyador. Aquest
serà el de la Setmana Santa de 2016. Tots
els pòsters s’havien realitzat a les escoles
durant el 2014.

Acte de lliurament d’un diploma commemoratiu
a tots els expendonistes.

Sopar d’homenatge a tots els expendonistes.
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ACTES 75è ANIVERSARI

El jurat va escollir les millors obres de
cada escola. El jurat estava format per
Mercè Sagrera i Consol Ribas, docents;
Anton Maria Rigau, publicista; Nuxo Per-
pinyà, artista; i per dos representants de
la Confraria: Narcís Reixach i Lluís Jerez.

Els centres que varen participar foren:
Pare Coll, Annexa Joan Puigvert, Ve-
druna, Bell-lloc, Sagrat Cor del Pont
Major, Dr. Masmitjà i Escola Santa Eugè-
nia. A cada un d’ells, se’ls va lliurar un
obsequi, un diploma acreditatiu de par-
ticipació i un xec per comprar material
escolar.

La guanyadora va ser una alumna de 4t
de primària de l’Escola Annexa Joan
Puigvert: Joana Marés Duran.

L’exposició va estar oberta fins al dia 2
d’abril. A causa de l’horari d’obertura i el
lloc, va ser poc visitada, fora de les esco-
les que varen anar-hi.

Lliurament dels premis als guanyadors.

Sala d’exposició dels cartells participants.
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El 29 de març, l’acte més esperat, i el de
més assistència de públic de tot aquest
any: La Concentració de Manaies, esta-
ferms i soldats romans de les comarques
gironines: “la Vexillatio Gerundensis”. En
aquest esdeveniment, 789 manaies varen
desfilar pels carrers de Girona amb una
sola i única formació. Hi varen participar
tots els manípuls de les nostres comar-
ques gironines. També hi varen assistir
diverses representacions d’altres indrets
de Catalunya que varen voler estar-hi
presents.

A tots els participants se’ls va lliurar com
a record un “fulard” que portaven du-
rant la desfilada amb els colors correspo-
nents a cada grup. Als manípuls se’ls
lliurà “corbates” com a record de la seva
participació. L’acte va acabar amb un be-
renar/sopar al Palau Firal de Girona.

Cal ressaltar el gran treball realitzat per
la comissió organitzadora de l’acte.

En aquest mateix butlletí trobareu un ar-
ticle més detallat d’aquesta trobada.

El mateix dia de la concentració, diu-
menge dia 29, hi va haver també un con-
cert dedicat i un concurs d’Instagram:

El concert d’Ibercàmera a l’Auditori de
Girona va estar dedicat al 75è Aniversari
dels Manaies, amb la interpretació de la
Passió segons Sant Mateu de J. S. Bach.

Aprofitant la concentració de manaies,
es va convocar un concurs de fotografia
Instagram amb aquest tema. De prop de
300 fotografies, va resultar guanyadora,
amb un dinar o sopar en un restaurant
de la ciutat, la foto de Cristina Stela.

Desfilada davant la tribuna d’autoritats.

Acte solemne de la col·locació de corbates
commemoratives.

Fotografia guanyadora d’Instagram.
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panyat pels expendonistes, nomenats
també aquest any com a copendonistes,
i familiars. El senyor bisbe, Francesc
Pardo, va beneir el Nou Penó.

El senyor bisbe va oferir un petit piscola-
bis. El penó es va quedar al balcó de Casa
Carles fins al divendres. En agraïment per
la disposició de Casa Carles, la confraria
va lliurar al senyor bisbe una còpia de la
foto feta a l’escalinata de la catedral
amb tot el maniple en aquest aniversari.

Inauguració de la plaça dels Manaies:
Aprofitant la sortida del dimecres, l’A-
juntament de Girona va oferir una plaça
de la ciutat a la confraria, amb el nom:
plaça dels Manaies, plaça situada entre
Hisenda i la Generalitat (l’antic Hospital).

Inauguració Escultura de Domènec Fita:
També en el mateix moment d’oferiment

Cal ressaltar l’1 d’abril, Dimecres Sant de
2015, que –a part del lliurament del Penó
anual, la inauguració de la plaça dels Ma-
naies i de l’escultura de l’artista Domènech
Fita, com els actes realitzats fins a aquell
dia– destacà la gran afluència de públic.

Lliurament del Penó: Com cada any, el di-
mecres es va anar a lliurar el penó.
Aquest any amb diversos al·licients: com-
pliment dels 75 anys; portar-lo a l’únic
fundador en vida, Sr. Josep Oller i Mató,
amb 95 anys (per la llunyania de casa
seva es va portar al Bisbat –Casa Carles);
es va inaugurar la plaça dels Manaies, i
el lliurament a la ciutat de l’Escultura de
Domènech Fita a la paça dels Manaies. I,
a més, es va portar el nou penó.

El lliurament del penó va ser a Casa Car-
les, on esperaven el pendonista, acom-

Copendonistes de 2015 durant el lliurament del penó.

Les autoritats i l’autor de l’escultura, Domènec Fita, en el moment de la inauguració.
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de la plaça, amb assistència de totes les au-
toritats civils i eclesiàstiques, la Confraria,
amb agraïment i com a record del 75è Ani-
versari, va ferDonació d’una Escultura a la
Ciutat de Girona per posar a la mateixa
plaça, obra de l’artista gironí Domènec Fita
i Molat. L’escultura ha estat finançada per
diversos confrares i amb ajut del municipi.

El divendres dia 3, com cada any, la Con-
fraria va assistir a la processó del Sant En-
terrament (podeu veure el resum a
l’apartat corresponent del butlletí) abans
s’havia recollit el Penó a Casa Carles, que
va ser portat per uns quants dels expen-
donistes, a causa de l’avançada edat del
designat per a aquest any.

Ja com últim acte, la Cloenda del 75è Ani-
versari, que va ser un agraïment a tot-
hom que va col·laborar-hi per aconseguir
l’èxit d’aquesta celebració durant tot un
any, va ser a Sant Lluc, el 17 d’abril, amb
l’assistència d’autoritats i de 135 perso-
nes, entre col·laboradors i voluntaris.

Començà amb un concert de corda ofert
per alumnes de l’escola de la Diputació

de Girona. A conti-
nuació s’oferí un
sopar molt satisfac-
tori. A l’hora de les
postres, es va projec-
tar un documental,
realitzat per Ariadna
Oliver, que va recollir
un resum de tots els
actes oferts durant
tot l’any, que va ser molt aplaudit.

Per finalitzar, el president de la confraria
es va dirigir als presents agraint-los el seu
ajut, sense el qual no s’hauria aconseguit
aquest gran èxit d’aniversari. A més, va
tenir un record per a en Max Varés, que
feia pocs dies que ens havia deixat. Per
acabar es va lliurar a cadascun dels col·la-
boradors i voluntaris unmanaia de plom
emmarcat amb el seu nom, el llibre del
75è Aniversari i un DVD del documental.

Res més, esperem que hàgiu gaudit de
tots els actes del 75è Aniversari i que us
quedi un bon record d’aquest any a la
vostra vida.

Concert de Cloenda del 75è Aniversari i sopar dedicat a tots els col·laboradors.

Placa
commemorativa.
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Deixeu-me agrair a tothom: president de
la Confraria i a la seva Junta, a la Comis-
sió del 75è Aniversari, resta de comis-
sions, voluntaris, col·laboradors i entitats
que han fet possible la realització d’a-
quests actes. Com seria molt extensiu

aquí anomenar un per un a tots ells,
podeu consultar-los tots en el llibre del
75è Aniversari.
I, com va dir el president, Sr. Narcís Rei-
xach, “Girona és Manaia, i els Manaies
són Girona”.

Un moment històric en l’acte de presentació del llibre del 75è Aniversari.

Carrer de les Ballesteries, 17
Tel. 972 20 67 97 – GIRONA

www.ramonboix.com - ramonboix@grn.cat

ESTEVE SÀNCHEZ BLANCO

fem tota mena de vestidures a

MANAIES, ARMATS
i ESTAFERMS

Models originals per a cada confraria



Desfilada de la
“VEXILLATIO GERUNDENSIS”

Comandaments Vexillatio Gerundensis, 2015.

Diumenge de Rams de 2015
En un dia especial com aquest, el pri-
mer que es fa és mirar el cel per veure
quin temps farà.Va fer bon temps.

De bon matí ens trobàrem al Palau Firal
de Girona,on va ser el nostre Castrum
durant tota la jornada,amb el desig que
tot allò que durant dos anys s'havia
estat preparant sortís bé.

Començaren a arribar camions amb el
material dels diferents maniples que ha-
vien de desfilar, així com autocars amb
el personal i també cotxes particulars
amb manaies i acompanyants.

El Castrum feia goig de com els volun-
taris l'havien deixat preparat el dia
abans, les coses anaven sortint bé.

Arribà el migdia i una bona colla vam
anar a dinar.Va ser un àpat ràpid, ja que
a les dues de la tarda calia començar a
vestir-nos.Molta puntualitat per part de
tots els participants, cosa que s'agraí.
Durant aquesta estona, tothom estava
molt concentrat a fi que tot sortís tal
com s’havia planejat.

Eren les 4, tothom estava vestit i a punt
de sortir. El botzinari va adreçar unes



paraules d'ànims als participants enco-
ratjant-nos a gaudir de l’acte.

Sortírem del Castrum per ordre dels di-
ferents colors dels fulards que s’havien
entregat a cada una de les agrupacions,
i que cada participant portava posat.
Ens col·locàrem al centre del passeig
de la Devesa, tot esperant l’arribada de
la formació dels manaies de Girona,
que venien del Castrum de Sant Lluc.
Un cop arribada, formàrem la VEXI-
LLATIO GERUNDENSIS.

Eren les 5 de la tarda. Fèiem molt de
goig. Les cares ja estaven més disteses.

Amb el toc del trompeta d’ordres de
Sant Hilari, les bandes es posaren a
tocar i la formació en moviment. L’e-
moció era gran.

En arribar a l’avinguda Ramon Folch i
veure la quantitat de gent que ens es-
tava esperant per veure’ns, l'adrenalina
ens pujà a dalt de tot.

En una hora i quart vam recórrer di-
versos carrers de la ciutat arribant a la
plaça Catalunya des de Sant Francesc,
on calia fer l'acte central de la desfilada.
Tinguérem petits problemes amb la
gent que ens invadia el pas, però afor-



tunadament es pogueren solucionar rà-
pidament. Ens col·locàrem en perfecte
ordre per tal de rebre de les autoritats
les corbates commemoratives. L’acte
acabà amb uns parlaments de les auto-
ritats. Cal remarcar que ens acompa-
nyaren els estendards i centurions
procedents de Tarragona, l’Arboç, Mar-
torelles, el Vendrell, Flix i Bellpuig.

Tot seguit vam refer la formació i sortí-
rem de la plaça en direcció a la GranVia.

Els carrers continuaven atapeïts de
gent. En arribar al final de la Gran Via,
a prop de l’edifici de Correus, férem
una petita retenció per tal que el Ma-
niple de Girona formés a part, i aco-
miadés tots els altres maniples
participants.Va ser un acte ben emo-
tiu.

Els manaies de Girona van tornar al
Castrum de Sant Lluc i els altres parti-
cipants al del Palau Firal.



En l’últim tram del passeig central de la
Devesa i abans d'entrar al Castrum,ens
acomiadàrem entre nosaltres, entrant
formats de forma inversa a com havíem
desfilat.

Calia canviar-se i endreçar el material.
Es va fer de forma molt ordenada i rà-
pida. Hi havia gana i ens esperava un
petit refrigeri de celebració. L’ambient
fou molt festiu. Recordarem la saluta-
ció del senyor alcalde i del senyor

bisbe que ens van fer a cada un de no-
saltres.

Tot havia anat sobre el programa esta-
blert. Es notava en l'ambient que tot-
hom estava molt content i satisfet.

La VEXILLATIO GERUNDENSIS estava
formada per catorze maniples de les
comarques de Girona:Amer, Banyoles,
Besalú, Bescanó, Blanes, Campdevànol,
Figueres, Girona, les Planes, Llagostera,



Maçanet de la Selva, Mieres, Sant Hilari
Sacalm i Verges.

Cal donar les gràcies a tots els volunta-
ris que varen col·laborar amb l’organit-
zació, sense ells no hauria estat
possible el bon desenvolupament d’a-
questa diada, i, per descomptat, a tots

els manaies, armats, managues i esta-
ferms pel seu comportament en tot
moment en una trobada en què tots
ens vam implicar de bon grat i que re-
cordarem durant molt de temps.

El botzinari en cap
Ramon Boix
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Les celebracions del 75 Aniversari han quedat enrere i enguany la Confraria recobra la
clàssica normalitat de sempre. En aquest nou període que comencem ara desitgem des-
cobrir noves oportunitats per continuar el camí d’aquesta col·laboració que vàrem ini-
ciar l’any 1994.

Tornant amb la temàtica habitual d’aquests articles, sobre l’equipament i les forma-
cions dels Manaies, continuem el fil de la història amb una perspectiva de 10 anys i ex-
pliquem els moments en què es reprenen algunes millores al material del Maniple.

L’any 2005, la Comissió d’Equipament va estudiar un Pla de Millores. Plantejava pro-
postes de nova creació, altres de renovació i algunes de manteniment; totes elles con-
venients per a la bona presentació de la formació dels Manaies. Definia la necessitat
d’efectuar una millora notable a la Banda, de normalitzar els equips dels Equites, de
renovar el Comandament, i d’adaptar algunes armadures metàl·liques i el corretjam de
cuir. Aquestes millores completarien les que ja s’havien realitzat anys enrere, en res-
taurar les armadures metàl·liques, construir les noves armadures dels Optios i renovar
les túniques dels manaies de la fila.

El tema tractat no podia pas defugir de la precisió necessària perquè l’article tingués
una certa consistència. Aquest treball s’ha basat en la informació acumulada per la Vo-
calia d’Equipament, al llarg de les actuacions que es descriuen. Aquest fet n’ha facili-
tat la redacció i ha evitat que aquesta crònica no es reduís a un simple inventari.

La Banda deu anys enrere
Si donem una ullada a la desfilada de la Banda actual i en fem una comparació a deu
anys enrere, podrem observar moltes diferències en els equips i l’instrumental que han
representat una millora notable.

L’equipament de cuir que portaven els músics, la major part realitzat els anys 50, mos-
trava un desgast ben evident. Les cuirasses, en estat precari, anaven fallant inexora-
blement a mesura que s’anaven fent pedaços. Els sargits no es podien dissimular i
l’escamat del cuir ressec donava als músics una imatge vetusta i descurada. Respecte al
corretjam de cuir, les bandoleres dels tambors, que havien estat blanques, s’havien tor-
nat de color cigronat per tenir únicament la tintada original de cinquanta anys enrere.
Encara sortia alguna bandolera que era una relíquia dels anys 40, amb els ganxos des-
gastats.

Pel que fa a l’instrumental, ens havíem acostumat a aquells tambors que venien desfi-
lant des de les primeres sortides dels Manaies, de caixa metàl·lica, cercles de fusta i
barnilles que tensaven les dues pells alhora. A cada Setmana Santa ens havíem d’en-

Per Francesc Masdevall i Reitg
Vocal d’Equipament i Arxiu

MILLORES DEL MANIPLE
EN ELS DARRERS 10 ANYS
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carar amb els cercles de fusta deformats i els tensors torts i passats de rosca que torça-
ven les caixes amb les apretades desviades d’aquells tensors. Els defectes de cercles,
caixes i tensors donaven un tensat irregular a la pell que sovint acabava rebentada,
amb la conseqüent desil·lusió del manaia executant. D’aquests instruments, a mesura
que s’anaven retirant, se n’aprofitava el que es podia per a peces de recanvi. Aquests
inconvenients persistiren al llarg del temps perquè la renovació es continuà fent amb
tambors idèntics. Malgrat tot, pels volts de l’any 1990, es va fer un intent amb uns tam-
bors gallecs de fusta, voluminosos i tensats amb cordes, que donaren mal resultat, re-
tornant als tambors atrotinats de sempre.

Pel que fa als bombos, a les primeres dècades foren del
mateix model que els tambors, amb una caixa metàl·lica
profunda que donava una excel·lent sonoritat greu a
l’instrument. Amb el desgast de cercles i tensors i la
manca de recanvis, s’anaren reemplaçant per uns altres
molt mediocres, sense la pell de sota, que desprenien un
so aspre i estrany, en total desacord amb els tambors.

Pel que fa a les baquetes, totes eren de classes diferents.
Moltes per percussió a bateria, primes i punxegudes com
un pinyol d’oliva, que rebentaven els tambors contínua-
ment. I de masses per als bombos n’hi havia de molts
tipus i en mal estat.

Les gales de tambors i bombos, que són el davantal que les ornamenta en les desfila-
des, algunes venien donant servei des de les primeres sortides dels manaies. Confec-
cionades de tela de llana vermella, amb l’escut de la Confraria de feltre groc retallat i
cosit a la tela, estaven arnades i apedaçades.

I el Mestre de Banda que dirigeix aquesta formació, tampoc quedà
exclòs i sofrí greuges perllongats en el temps. La vara que ostenta i
que és l’atribut de la seva funció directora simbolitzada amb la Lira, es
veié desvirtuada perquè a inicis dels 90 aquest símbol es va muntar
sobre un tub “provisional” de llautó estriat, sec i pelat que no tenia res
a veure amb la qualitat artística de la vara original dels anys 40, la qual
s’havia perdut.
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Les millores de la Banda
El març de 2005, la Comissió d’Equipament va presentar el Pla de Millores. Pel
2006 es va decidir iniciar les actuacions amb el primer punt de la relació: re-
cuperar l’estètica pròpia de la vara del Mestre Banda. Originalment, la Lira
que l’encimbellava anava roscada a una bola i tija de llautó que rematava
l’asta de fusta afuada que estava adornada amb un serrell vermell i una cinta
groga. Per a la recuperació, es va reconstruir la bola del capitell i la tija de
llautó, i s’hi empalmà el pal rodó de fusta noble que formaria la vara, amb
el corresponent serrell vermell. El conjunt va resultar més esvelt que la vara
original i per aquest motiu el pal no es pogué afuar. Aquesta mancança es va
compensar amb un acabat de llautó daurat a l’extrem inferior de la vara. No
volem allargar més aquest capítol, ja que el butlletí de l’any 2007 li dedicà tot
un article.

L’any 2008 es va iniciar la reparació de les cuirasses de cuir, se’n feren dues de
noves i mentre s’esperava l’ocasió per renovar-les totes, s’anaren fent sargits
i pedaços per fer-les durar més. L’any 2011 es va aprovar la revisió i amplia-
ció del Pla de Millores de l’any 2005. Entre els anys 2011 i 2012 s’aconseguí
completar les 16 cuirasses que faltaven.

També l’any 2008 s’inicià una actuació al corretjam de la banda.
Les bandoleres blanques es recosiren, es posaren ganxos d’acer
inoxidable a les dels tambors i s’arranjà la subjecció dels tahalis
a les beines de les espases dels pifres. Tot aquest corretjam es va
emblanquir amb quatre capes de tint indispensables per recu-
perar el blanc original. Els anys 2011 i 2012 es confeccionaren
noves bandoleres blanques, i el 2015 es completà aquesta ac-
tuació.

En relació amb la part musical de tambors i bombos, l’ampliació del Pla de Millores
preveia una actuació complexa i molt compromesa. S’havien de resoldre els problemes
de sonoritat (de fer-se sentir) que la Banda patia des de feia anys i, imprescindible-
ment, havia de resoldre, també, la qualitat tècnica i el manteniment regular dels ins-
truments.

El 2010 la nostra Banda arribà a ser de les més mal dotades pel que fa a instrumental
de percussió. S’havien intentat obtenir referències vàlides d’altres Maniples, algunes
bones i altres divergents. Algunes ens apartaven del to greu dels nostres tambors i ens
apropaven a l’estridència d’aquelles bandes amb tambors amb bordons. Nosaltres vo-
líem mantenir la sonoritat solemne i genuïna dels Manaies de Girona, que sintonitza
molt bé amb el so agut dels pifres i amb la nostra processó. Al final es considerà indis-
pensable exposar les nostres idees i conclusions a un segon estament, ara professio-
nal, abans de prendre una decisió definitiva.

L’any 2008, la Comissió d’Equipament va consultar directament amb diverses bandes de
música militar. El comandant-director de la Banda Simfònica de la Capitania de Barce-
lona escoltà la petició amb interès i ens derivà, a més, al tambor major i sergent 1r d’a-
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quella agrupació, també professor de percussió a la vida civil. Un segon contacte va ser
amb el sotstinent de la Banda del Tercio del Sur de Infantería de Marina, ubicada a
Cadis. I el tercer va ser amb el capità de la Banda de la Brigada de Infantería Ligera Rey
Alfonso XIII de la Legión, amb base a Almeria.

Les tres consultes varen ser escoltades amb gran interès, atenent els nostres reque-
riments. Les tres opinions coincidiren en el fet que les caixes dels tambors eren poc
audibles per tenir poc fondo (17 cm), i per la falta dels bordons que augmenten el
soroll –sec i estrident– propi del tambor militar, però que, en el nostre cas, no con-
venien per no harmonitzar amb els pifres. Que si volíem augmentar el volum sonor
sense modificar la tonalitat greu (i per tant sense bordons), caldria adquirir tambors
amb més profunditat de caixa (25 cm) i igual diàmetre (35 cm). Aquesta solució s’a-
vindria bé amb el fet que la nostra Banda estava lleugerament per sota de la pro-
porció correcta de tambors sobre bombos. La correcta era la de 7/3 quan la nostra
estava en 8/4.

El resultat de la consulta també coincidí en la marca i ca-
racterístiques tècniques, i el lloc on es podria adquirir l’ins-
trumental. L’encàrrec no es materialitzà fins a la Setmana
Santa del 2011. Es concretà en la compra, a València, de 8
tambors de qualitat marca NP drums model Redoblantes Pa-
rada, de caixa de fusta d’auró de 25 cm de fons folrada de
PVC negre brillant, cercles metàl·lics i tensors independents,
i pells sintètiques símil natural

REMO model Fiberskin, sense bordons. Es completà la com-
pra amb les baquetes reglamentàries. A més, una bona avi-
nentesa ens facilità disposar de 4 bombos de característiques
similars que les dels tambors, la qual cosa va permetre dei-
xar resolt aquest tema. I, a més, es construí un penjador per
a la guarda correcta de l’instrumental dels tambors: baque-
tes, bandoleres i claus tensores, i s’adaptà l’expositor dels
nous tambors.

La Banda, ara ben equipada amb els tambors nous i flamants,
no podia pas permetre’s engalanar-los amb les gales velles i
arnades. Es varen confeccionar 12 gales de vellut vermell per
als nous tambors i els bombos. L’escut del Maniple, de feltre
groc retallat i cosit, es canvià per un de brodat, i el serrell groc
s’aplicà més llarg per fer-lo més airós.

El muntatge fàcil de la gala sobre l’instrument va resol-
dre’s amb una corretja groga que cenyeix el cercle supe-
rior. La qualitat del teixit escollit per la gala era l’adequat
per evitar el vell problema de l’arnat que havia anat in
crescendo.
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Amb independència del Pla de Millores, es va plan-
tejar la creació d’un Signe per a la Banda. El Signe
proposat havia de guardar certa continuïtat amb
els altres signes del Maniple. Seria de fusta daurada
i podria incloure algun element tèxtil. El símbol que
l’havia de rematar estaria relacionat amb un ins-
trument musical de l’època romana. Necessària-
ment havia de comptar amb la clàssica inscripció
S.P.Q.R., gravada a la fusta. Per la Setmana Santa de
l’any 2013, el signe es presentà a la formació, amb
el corresponent Signifer equipat com els altres Sig-
nifers. Amb aquesta realització el Maniple arrodoní
la plantilla amb 120 manaies. Per no allargar massa
aquest apartat, no donem detalls de la seva cons-
trucció, ja que hi ha la intenció de dedicar-li tot un
article.

Els Equites deu anys enrere
L’any 2000, les armadures de l’Optiada d’Equites perderen la uniformitat que sempre
havien tingut. Algunes d’aquestes cuirasses laminades, iguals que les dels manaies a
peu, es canviaren per altres dels antics Optios, decorades i molt diferents. Aquest canvi
formà un escamot de manaies equipats amb una barreja de cuirasses de dues classes,
amb els cascos que tampoc es corresponien amb aquestes cuirasses.

Les capes vermelles dels equites anaven amb el color del folre equivocat. El blanc no
els corresponia ja que el correcte era el groc. Fou un error que venia de l’època (anys
80) en què aquestes capes –les precursores– s’aprofitaven, girades, per l’escorta a ca-
vall de la Cavalcada de Reis i que en aquest cas havien de ser blanques amb el folre ver-
mell. I pel que fa a la capa del Signifer d’Equites, aquesta s’havia perdut i calia
recuperar-la.

I respecte a la uniformitat de les muntures dels cavalls, tenia molt que desitjar. És adient
comentar que els Equites de les dues primeres dècades del Maniple, quan la nostra ca-
valleria es formava amb els cavalls militars dels Batidors d’Artilleria, aquests es pre-
sentaven amb els guarniments reglamentaris. Quan aquesta unitat es dissolgué, la
Sociedad Hípica Gerundense (vinculada amb l’exèrcit), ens prestà el servei el qual man-
tenia aquella uniformitat. En suprimir-se, també, aquesta entitat, fou necessari el llo-
guer de cavalls a diverses hípiques de la comarca. Llavors fou quan la cavalleria del
Maniple començà a presentar una varietat de muntures sorprenent. Selles clàssiques,
angleses, andaluses, etc., i amb guarniments de moltes menes; i el pitjor, les mantes
presentaven gran diversitat de formes i colors, i gravades amb l’anagrama de l’hípica
corresponent. Tot això donava a la nostra secció d’equites una imatge pobra i desma-
negada.
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La millora dels Equites
Per a l’any 2007 es va decidir resoldre la uniformitat de les cuirasses del Equites. Sor-
tosament, en una estança de Sant Lluc s’aconseguí trobar les 6 cuirasses que falta-
ven, ben restaurades, amb els cordons posats i a punt de servir. Únicament
s’hagueren d’aplicar els ganxos per penjar les capes. Havíem aconseguit solucionar
aquesta estranya anomalia que arrossegàvem, sense cap motiu aparent, des de l’any
2000.

L’any 2011, es va canviar el folre de les capes que porten els manaies muntats i que co-
breix la gropa dels cavalls. Es va intentar resoldre el problema de l’adherència dels pèls
dels cavalls al folre de les capes, canviant la roba de sarja per setí llis i brillant, quali-
tats que eviten l’adherència del pèl. Tal com estava previst inicialment, el blanc es va
canviar pel groc reglamentari.

El mateix any 2011, el Pla de Millores va compondre una innovació important. Es
varen confeccionar 12 gualdrapes vermelles per als cavalls dels Equites i per al Co-
mandament, quadrades, d’estil romà amb una greca groga, amb l’escut del Maniple
brodat amb fil d’or. Compliren els requisits tèc-
nics i el gènere escollit va ser especial en equi-
tació, i el disseny procurà resistència i durada a
la gualdrapa. Prèviament es feren les proves
reals sobre cavall, per ajustar la correcta col·lo-
cació de l’escut brodat i evitar que aquest que-
dés tapat per la capa del manaia. El fort
impacte visual que les gualdrapes proporciona-
ren a l’agrupació muntada, mitigà el desori de
la diversitat de muntures i guarniments, i con-
tribuí satisfactòriament a la uniformitat i visto-
sitat de la cavalleria dels Manaies.

El Comandament deu anys enrere
El Comandament del Maniple el constitueix el Centurió, muntat a cavall, i li dóna es-
corta d’honor el Signum Praefectus, portador del Signe que ostenta el símbol de la
Manus Dextera que confirma i exalça la seva autoritat. Flanquejant el Centurió desfila
el Buccinari d’Ordres.

El Signe del Comandament, construït l’any 1984, és una combinació d’estendard tèx-
til de vellut i talla de fusta daurada de simbologia romana. Inicialment, el petit es-
tendard de roba vermella o carmesina estava ornat únicament amb un serrell groc,
sense cap inscripció ni gravat, i amb uns rudimentaris penjolls de vellut. El conjunt
s’anà deteriorant i se li feren alguns adobats sense cap resultat satisfactori. Aquesta
decadència reclamava una renovació i un nou plantejament, tant material com de
composició.
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El Centurió, amb armadura de llautó repujada a mà, vesteix túnica i capa blanca, amb
folres color grana. Aquests elements tèxtils, de roba de vellut blanc i folres de setí,
foren confeccionats al mateix temps que les dels 6 optios del Maniple (any 1994), amb
idèntic disseny i mateix gènere de vellut, però en carmesí i groc per a aquests últims.
El resultat, després de 20 anys i escaig, va ser molt distint en un i altres. Mentre que els
Optios conserven un bon estat de conservació, l’equipament tèxtil del Centurió pre-
sentava un aspecte brut i descurat pels estrips i sargits de la túnica i els destenyits de
vermell de la capa blanca. Calia renovar-lo.

La millora del Comandament
La primera actuació va fer-se l’any 2008. Va ser amb la reno-
vació de l’estendard del Signe de Comandament. Per la con-
fecció es comptà amb un vellut color grana de qualitat. El
disseny fou una reinterpretació de l’original, millorant-ne el
format. S’afegí un magnífic serrell daurat i la inscripció, en lle-
tres romanes MANIPVLVS GERVNDAE, brodades amb fil d’or.
Darrere l’estendard es brodà l’any de la seva creació
MCMLXXXIV. Però ara calia renovar els penjolls per fer-los més
romans. Es canvià totalment el material, adoptant el cuir re-
puntat i decorat amb florons de llautó daurat. Per no allargar
massa aquest capítol, no donem més detalls, ja que el butlletí
de l’any 2009 li va dedicar tot un article.

Referent al joc de túnica i capa del Centurió, l’any 2011 es va
renovar totalment. Les dues peces es confeccionaren amb
idèntic disseny, prescindint d’aquell vellut blanc tant virginal.
S’adoptà un nou teixit de trama ferma, color blanc-cru, més
d’acord amb l’època que calia representar, i amb més garan-
ties de durabilitat per aguantar les estrebades i les suors del
cavall. Els folres foren del color vermell-grana corresponent.

Els tahalís 10 anys enrere
Els tahalís son el complement de cuir,
cosits a la bandolera, on es col·loca la
beina de l’espasa. És una peça que re-
gula el penjat de la beina de l’espasa
i evita que basculi amb el pes de l’em-
punyadura. Històricament n’està do-
cumentat l’ús a partir dels Asiris i
l’antiga Roma.

Detall del tahalí original sense brida de seguretat.
L’espasa sense el tahalí, penjant d’una corretja.
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Una anormalitat endèmica que els Manaies patien feia anys era la falta del tahalí de
les bandoleres de les espases dels comandaments. La seva falta es va produir en el de-
curs del temps. Aquestes peces s’anaven descosint i arrancant de la bandolera, i s’ana-
ven perdent de vista. Llavors, de manera “provisional”, les beines es començaren a
penjar directament d’una corretja a tall de bandolera.

La recuperació dels tahalís
L’any 2008, dins el Pla de Millores, es va plantejar la necessitat de normalitzar i resti-
tuir els tahalís de les bandoleres. Es va fer una revisió detallada i es varen confeccionar
aquestes peces.

Aquesta actuació millorà l’original, i assegurava el muntatge del tahalí a la beina amb
una brida de cuir i sivella que restava amagada darrere la beina. Aquesta assegurança
també s’aplicà als tahalis de les bandoleres blanques dels signifers i dels pifres de la
Banda.

Altres millores dins aquesta última dècada
A més de tot el que s’ha explicat fins ara sobre el material del Maniple, a part dels tre-
balls normals de manteniment, ens permetem detallar algunes altres actuacions:

Equipament: Adaptació, a talles més grans, d’algunes cuirasses de Potentiors i Optiada;
confecció d’una cuirassa metàl·lica i d’un casc de talla més gran per a reserva d’Op-
tiada, reparació de bandoleres de Signifers, adquisició d’escuts de reserva per a manaia
d’Optiada, engreixat i emblanquit de tot el cuir del Maniple... També, entre altres ac-

El tahalí amb la brida de seguretat i sivella.

L’espasa embeinada, amb el tahalí i la brida.
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tuacions, es confeccionà una traveta per a fixar la bandolera de l’espasa a la musclera
de la cuirassa dels Signífers.

Armers i armaris: construcció d’armaris per al material tèxtil del Maniple, adaptació de
l’armer dels Signífers a una plaça més, creació de penjadors per a tot l’instrumental de
la banda, reforma de sabaters, aplicació de rodes als armers, i formació de penjadors
per a les espases del Comandament, Signífers i Pifres.

Proteccions: confecció de fundes negres pel guardat dels Signes, de la Bandera del Ma-
niple, de la vara del Mestre Banda i de la trompeta Buccinari, i per a la guarda i el
transport de les 12 gualdrapes dels cavalls.

* * *

Donem punt final a aquesta memòria que ha tingut per finalitat donar constància de
l’última etapa de millores efectuades a l’equipament del nostre Maniple de Manaies.
Agraïm als amics i col·laboradors que, en diverses especialitats, varen oferir la seva
bona disposició i el seu interès per ajudar positivament a fer més fàcil i millor aquesta
feina en pro de la Confraria.

Setmana Santa de 2016

L’escut brodat de les gales de la Banda
i les gualdrapes dels Equites
reproduït d’un antic gravat

de la Confraria de
l’any 1952.
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En Quim Amich i Costa
En Quim. Decidit i planer. A punt en qualsevol moment per
fer-ho tot. Home d’implicació i compromís. La seva família
ho ha viscut, els seus companys de treball ho han viscut, els
seus amics ho hem viscut.

Independent. Amant, alhora, de la companyia. Cultivador
de solidaritats. Persona amb qui asseure’s a taula i conver-
sar. Caminant i viatger, encara que una mica “a la giro-
nina”, amb el rumb establert i per rutes amigues. Sempre
disposat a anar al davant, a desbrossar el camí. Ja ho deia: “Ordre alfabètic”.

Expressiu i diàfan. Divertit. Sensible. Capaç
de recordar i projectar amb la mateixa força.
Optimista fins a no poder més.

Ciutadà. Fet a la participació, generós. El
col·lectiu dels Manaies de Girona ho ha gau-
dit plenament. Hem tingut la sort de com-
partir amb tantes altres persones la manera
de fer d´en Quim.

Fa poc, quan tota la ciutat sortia al carrer
contenta i il·lusionada, ens va sobtar una tris-
tor profunda. Quim, aquest any la cavalcada
també ha sortit per tu.

Màrius Fuertes Mateu

Joaquim Amich i Costa, pendonista 2003.

Setmana Santa, any 2002.

IN MEMORIAM
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En Max Varés i de Batlle
Aquest any ens hem hagut d’acomiadar d’un amic, un bon company i un manaia de
soca-rel, en Max Varés. Tenia una alegria innata i un sentit positiu de la vida, en el
tracte amb els companys, si coincidies pel carrer, era rar que no t’aturés per parlar una
mica, de qualsevol tema, li era igual, l’important era xerrar amb un amic. Quan arribava
la Setmana Santa, i fèiem els preparatius, els assajos i les sortides del Maniple, les seves
arribades a cada una de les activitats, no passaven desapercebudes, els seus crits de
joia i alegria ressonaven en tot el Castrum, i immediatament l’ambient s’escalfava i
aleshores tots ens empeltàvem del seu bon humor. Era una persona que es feia estimar.

Per ell pertànyer a la Confraria de Jesús Crucificat Manaies de Girona era una cosa que
ho sentia i així ens ho va demostrar. Des del mes de març de l’any 1963, que va entrar
a formar part del Maniple, no va parar d’ajudar i fomentar la companyonia entre tots
nosaltres, persona activa, no hi havia activitat que ell no hi fos present, tant era en tas-
ques de neteja i reparació de material de ferro dins de Sant Lluc, com a la secció de per-
cussió de la Banda, on va treballar moltíssim per tal d’ajudar a coordinar els timbals i
bombos amb els pifres, per ajudar a trobar el so i el ritme adequat que el Maniple ne-
cessitava en les seves desfilades pels carrers de la ciutat.

La seva inquietud i estimació envers la Confraria, també el va portar a col·laborar en
l’organització de la Cavalcada de Reis, ell va ser el màxim impulsor de la comitiva dels
Mamelucs, de la qual va ser l’ànima i el líder durant molts anys. Una comitiva que es
va estrenar el dia 5 de gener de l’any 1982 i que, des de llavors, és peça clau i impres-
cindible per tancar la desfilada de tota la Cavalcada.

Max, ben segur que sempre et tindrem al cor i quan arribi la Setmana Santa i sortim a
desfilar, ho farem sabent que tu, des d’on siguis, ens veuràs i ens escoltaràs.

Narcís Reixach i Blanch

En Max i la banda, l’any 1990. Any 2008.

IN MEMORIAM
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DILLUNS 14 DE MARÇ
• A les 20 h, al Castrum de St. Lluc, reunió del Comandament del Maniple.

DILLUNS 21 I DIMARTS 22 DE MARÇ
• A les 20.30 h, reunió de tots els suplents al castrum de St. Lluc.
• De les 21.30 a les 21.45 h, el secretari passarà llista al Castrum.
• A les 21.45 h, s’hauran de recollir les llances i els timbals.
• Les 22 h, assaig general.

DIMECRES SANT 23 DE MARÇ
• A les 19 h, al Castrum de St. Lluc, reunió de tot el Maniple per fer el lliurament
del penó al nostre Pendonista.

DIVENDRES SANT 25 DE MARÇ
• A les 18 h, al Castrum de St. Lluc, reunió de tot el Maniple per anar a recollir
el nostre Pendonista.

• A les 21 h, assistència a la Processó del Sant Enterrament.

ELS SEGÜENTS NENS VAREN SORTIR D’INFANTS LA PASSADA SETMANA SANTA:

Banda de música
Dimecres Sant: Ricard Ordis Fina
Divendres Sant: Marc Paradeda Vidal

1a Optiada
Dimecres Sant: Adrià Arumi Soto
Divendres Sant: Enzo de Grado Xifre

2a Optiada
Dimecres Sant: Narcís Castells Noguer
Divendres Sant: Pol Font Ramió

3a Optiada
Dimecres Sant: David Martínez Valero
Divendres Sant: Adam Matthieu Yoldi

INFANTS SETMANA SANTA 2015

PROGRAMA D’ACTIVITATS - SECCIÓ DE MANAIES
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Als assaigs del Dilluns i Dimarts Sant, s’aplicaran els articles 14, 15, 19, 20 i 21 del
Reglament de règim intern del Maniple, tant per als titulars com per als suplents.

Els suplents, en acabar els seus assaigs, es quedaran al Castrum per suplir les bai-
xes que es produeixin en la formació titular.

Els suplents, en presentar-se a tots els actes, han de portar el carnet de confrare
per poder passar llista d’assistència, i també el DNI per comprovar les dades de
naixement. De no fer-ho, no puntuaran.

En els assaigs, passarà llista d’assistència el secretari, en treure les llances o els tim-
bals del Castrum.

La secció d’equites només haurà d’assistir obligatòriament a l’assaig del Dimarts
Sant.

El manaia, tant titular com suplent, que no pugui assistir a qualsevol dels as-
saigs i vulgui presentar justificant per poder acollir-se a l’article 19 del Regla-
ment de Règim Intern del Maniple, ho podrà fer per escrit dins dels següents
terminis:

JUSTIFICACIÓ DE LES ABSÈNCIES

a) Els suplents: Les justificacions d’absència a l’assaig del Dilluns Sant es po-
dran presentar fins a les 20.30 h del mateix dia. Les justificacions d’absèn-
cia a l’assaig de Dimarts es podran presentar fins a les 20.30 h del mateix
Dimarts Sant. Les justificacions d’absències a l’assaig del Dilluns o del Di-
marts Sant es podran presentar de manera excepcional fins al Dimecres Sant
a les 13.00 h, sempre que, a criteri de la Junta Directiva, l’absència sigui a
causa de motius d’impossible coneixement a priori.

b) Els titulars: Les justificacions d’absència a l’assaig del Dilluns Sant es po-
dran presentar fins a les 22.00 h del mateix dia. Les justificacions d’absèn-
cia a l’assaig de Dimarts es podran presentar, fins a les 22.00 h del mateix
Dimarts Sant. Les justificacions d’absències a l’assaig del Dilluns o del Di-
marts Sant es podran presentar de manera excepcional, fins al Dimecres
Sant a les 13.00 h, sempre que, a criteri de la Junta Directiva, l’absència sigui
a causa de motius d’impossible coneixement a priori.

Per a les justificacions d’absència als assaigs s’haurà d’acreditar de manera justifi-
cada, a criteri de la Junta Directiva, la impossibilitat d’assistir a un o més assaigs per
raó de força major o per motiu poderós no buscat de propòsit.

NOTES DEL REGLAMENT
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NORMES DE PRESENTACIÓ, UNIFORMITAT,
ESTÈTICA I DISCIPLINA DEL MANIPLE DE MANAIES

En disposició de les facultats que permeten l’article 33 del Reglament Organitzatiu i
de Règim Intern de l’associació de Jesús Crucificat - Manaies de Girona, la Junta Di-
rectiva disposa les següents normes d’uniformitat per a les sortides ordinàries i extra-
ordinàries del Maniple:

1. En el curs de qualsevol sortida que efectuï el Maniple, els manaies portaran les tú-
niques dos dits per sobre de l’alçada del genoll.

2. Els colors dels mocadors de coll es correspondran amb el color de la Secció corres-
ponent, de la següent manera:
– Color groc: Seccions de Potentiors, d’escorta a la Bandera (Signes de les portes ro-
manes), Banda (timbals, bombos i pifres) i Signe de Comandament.

– Color vermell: Primera Optiada.
– Color verd: Segona Optiada.
– Color blanc: Tercera Optiada.
– Color blau: Equites.
– El Centurió i els Optios no portaran mocador.

3. No és permès portar arracades, anells, pírcings, tatuatges visibles o altres elements
similars.

4. Queda expressament prohibit l’ús de pins o qualsevol altre element ornamental o
decoratiu que no sigui el corresponent del Maniple.

5. No és permès dur els cabells llargs (s’han d’amagar dins el casc).

6. En la mesura del possible, es recomana no portar ulleres i prioritzar l’ús de lents de
contacte.

La Junta Directiva
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FORMACIÓ MANIPLE ANY 2016

EQUITES

Cuadrat i Pèlach, Marc (Signe)

Rufi i Rigau, Carles Barriuso i Vidal, Pere Cornellà i Font, Marc Castro i Ayllón, Elies (Dec.)

POTENTIORS

Masdevall Reitg, Francesc (Dec.)

Delgado i Velázquez, Enric Casas i Soto, Francesc Otal i Bautista, Joaquim Soriano i Carreño, Josep

Puaté i Puy, Joan Prat i Viñals, Miquel Herrera i Plana, Daniel Múrcia i Batllori, Rodolf

COMANDAMENT

Mas i Cots, Narcís (Centurió)

BANDA

Ministral i Masgrau, Jordi (Optió)

Fonalleras i Codony, Jaume (Signe)

TIMBALS
Fernàndez i Rodríguez, Carles Herranz i Pradas, Jordi Masdevall i Pi, Josep Pradas i Ruiz, Daniel
Genover Estévez, Joaquim Boix i Vila, Aleix Fonalleras Font, Jordi Grau i Moré, Bernat

BOMBOS
Falcó Dispès, Joan Herranz i Pradas, Eudald Pradas i Jubert, Eduad (Dec) Torres i Mendoza, Gustavo Adolfo

PIFRES
Ordis i Pla, Miquel Masferrer i Juliol, Aleix Sant i Canal, Eduard Tomàs i Bartra, Jordi (Dec.)
Moret i Pastells, Marc Puignau i Moreno, Albert Pérez de Puig, Narcís Moret i Pastells, Quim

Botzinari d’Ordres García i Hernando, David (Signe de comandament)

I OPTIADA
Jou i Comas, Gaspar (Optió)

Massanas i García, Ricard (Dec.)
Subirà i Lorenzo, Xavier
Murias i Closas, Aser
Vila i Casellas, Oriol
Buiza i Canals, Jordi

Múrias i Dalmau, Santiago
Planas de Farners, Josep M.
Alibés i Cabrillana, Daniel
Mascort i Yglesias, Carles

Sant i Canal, Lluís

Muñoz i Pérez, Joan J.
(Signe)

Borrell i Boada, Carles (Dec.)
Gauchía i Juncá, Jordi
Oduber i Martorell, Pau
Múrias i Closas, Joel
Serra i Farró, Josep M.
Borrell i Ripoll, Marc

Bonnín i Vilaplana, Marc
Duran i Casas, Josep Lluís
Lapiedra i Fortuny, Ángel
Cots i Serrano, Santi
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BANDERA

Juandó i Marcó, Pere (Optió Banderer)

Puaté i Costa, Joan Lluís (Optió Comandament)

ESCORTA A LA BANDERA

Ribera i Pi, Francesc Xavier Ferrer i Crehuet, Santiago Tomàs i Bartra, Joan Viñas i Boluda, Arcadi

ESCORTA EQUITES

III OPTIADA
Masferrer i Castellà, Josep M. (Optió)

Castillo i Barris, Lluís (Dec.)
Sureda i Jubany, Marc
Jordán i Vila, Candi

Crehuet i Baraza, Eduard
Batlle i Díaz, Ivan
Ayats i Vidal, Enric

Cassany i Alemay, Marc
Milla i Guitart, Manel

Martínez i Llapart, Eduard
Boadas i Vaello, Carles

Prior i Tió, Ramon
(Signe)

Angelats i Muñé, Josep (Dec.)
Callís i Pascual, Carles

Yoldi i Altamirano, Claudi
Sáez i Jubero, Àlex

Colom i Arnau, Xavier
Fina i Serrano, Josep M.
Roca i Geronés, Xavier
Bisbe i Pradas, Agustí
Llorens i Viñolas, Aniol

Cassany i Alemany, Joaquim

Pérez i Abuye, Diego (Optió)

Coll i Casademont, Carles Reverter i Nogué, Xavier Cruz i Vázquez, Manuel Bonifacio i Mallorquí, David

II OPTIADA
Reixach i Blanc, Narcís (Optió)

García i Gómez, Manel (Dec.)
Font i Rodeja, Adrià

Gutierrez i Alsina, Miquel
Font i Pujadas, David

Castells i Garangou, Josep M.
Murias i Closas, Adrià
Pons i Pratsevall, Pere
Molina i Ginés, Xavier

Buisan i Montenegro, Jordi
García i López, Joan Baptista

Casan i Luis, F. Xavier
(Signe)

Alenyà i Fugueras, Joan (Dec.)
Casan i Termes, Xavier
Garcia i Vila, Albert
Molina i Ginés, Marc
Font i Rodeja, Marc

De Quintana i Tuebols, Ricard
Galera i Recasens, Jordi
Arana i Carreras, Carles
Masdevall i Pi, Francesc
Morales i Fraguell, Jacint

FORMACIÓ MANIPLE ANY 2016
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1 Juandó i Marcó, Pere 58 1 0 16 75
2 Jou i Comas, Gaspar 52 1 1 13 67
3 Puaté i Costa, Joan Lluís 48 1 1 16 66
4 Reixach i Blanch, Narcís 48 1 1 15 65
5 Masferrer i Castellà, Josep M. 46 1 1 17 65
6 Masdevall i Reitg, Francesc 49 1 1 14 65
7 Casas i Soto, Francesc 40 1 1 17 59
8 Casan i Luis, F. Xavier 39 1 1 17 58
9 Massanas i Garcia, Ricard 38 1 1 15 55
10 Castillo i Barris, Lluís 36 1 0 17 54
11 Garcia i Gómez, Manel 37 1 1 15 54
12 Mas i Cots, Narcís 37 1 1 15 54
13 Alenyà i Fugueras, Joan 36 1 1 16 54
14 Ministral i Masgrau, Jordi 35 1 1 16 53
15 Angelats i Muné, Josep 35 1 1 16 53
16 Muñoz i Pérez, Joan J. 36 1 1 14 52
17 Serra i Farró, Josep M. 31 1 1 14 47
18 Gauchia i Juncà, Jordi 31 1 1 14 47
19 Fonalleras i Codony, Jaume 30 1 1 14 46
20 Garcia i Hermando, David 30 1 1 14 46
21 Font i Pujadas, David 31 1 1 13 46
22 Cots i Serrano, Santiago 30 1 1 14 46
23 Prior i Tió, Ramon 31 1 1 10 43
24 Múrias i Dalmau, Santiago 28 1 1 13 43
25 Borrell i Boada, Carles 29 1 1 12 43
26 Murcia i Batllori, Rodolf 29 1 1 12 43
27 Tomàs i Bartra, Jordi 30 1 1 11 43
28 Castells i Garangou, Josep M. 29 1 1 11 42
29 Garcia i López, Joan B. 28 1 1 12 42
30 Tomàs i Bartra, Joan 31 1 1 8 41
31 Puaté i Puy, Joan 28 1 1 11 41
32 Mascort i Yglesias, Carles 26 1 1 12 40
33 Boadas i Vaello, Carles 28 1 1 9 39
34 Molina i Ginés, Xavier 24 1 1 13 39
35 Viñas i Boluda, Arcadi 32 0 1 5 38
36 Pradas i Jubert, Eduard 25 1 1 11 38
37 Ribera i Pi, F. Xavier 24 1 1 12 38
38 Delgado i Velázquez, Enric 24 1 1 12 38
39 Jordan i Vila, Candi 25 1 1 11 38
40 Galera i Recasens, Jordi 24 1 1 12 38
41 Masdevall i Pi, Francesc 23 1 1 12 37
42 Pérez i Abuye, Diego 22 1 1 13 37
43 Alibes i Cabrillana, Daniel 24 1 1 10 36
44 Castro i Ayllon, Elies 23 1 1 11 36
45 Molina i Ginés, Marc 22 1 1 11 35
46 Lapiedra i Fortuny, Àngel 28 1 1 4 34
47 Subirà i Lorenzo, Xavier 23 1 1 9 34
48 Buisan i Montenegro, Jordi 22 1 1 10 34
49 Masdevall i Pi, Josep 20 1 1 12 34
50 Casan i Termes, F. Xavier 20 1 1 12 34
51 Bonnín i Vilaplana, Marc 22 1 1 9 33
52 Prat i Vinyals, Miquel 20 1 1 11 33
53 Rufí i Rigau, Carles 21 1 1 10 33
54 Cuadrat i Pèlach, Marc 20 0 1 11 32
55 Sáez i Jubero, Àlex 22 1 1 8 32
56 Cornellà i Font, Marc 17 1 1 12 31
57 Moret i Pastells, Quim 19 1 1 10 31

Núm. Cognoms i nom 1940-13 Any 2014 Any 2015 Extra Total

TAULA DE PUNTUACIÓ
Manaies Titulars - Setmana Santa 2016
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58 Puignau i Moreno, Albert 21 1 1 6 29
59 Herranz i Pradas, Eudald 19 1 1 8 29
60 Masferrer i Juliol, Aleix 18 0 1 9 28
61 Sureda i Jubany, Marc 21 1 1 5 28
62 Cruz i Vázquez, Manuel 17 1 1 9 28
63 Soriano i Carreño, Josep 16 1 1 10 28
64 Moret i Pastells, Marc 17 0 1 8 26
65 Falcó i Dispès, Joan 18 1 1 6 26
66 Yoldi i Altamirano, Claudi 17 1 1 6 25
67 Buiza i Canals, Jordi 18 0 1 6 25
68 Bonifacio i Mallorquí, David 15 1 1 8 25
69 Coll i Casademont, Carles 16 1 1 6 24
70 Oduber i Martorell, Pau 18 1 0 4 23
71 Font i Rodeja, Adrià 12 1 1 9 23
72 Herranz i Pradas, Jordi 17 1 0 4 22
73 Pérez de Puig, Narcís 13 0 1 8 22
74 Férnandez i Rodríguez, Carles 13 1 0 7 21
75 Ordis i Pla, Miquel 15 1 0 5 21
76 Sant i Canal, Eduard 12 1 1 6 20
77 Sant i Canal, Lluís 11 1 1 7 20
78 Planas de Farners, Joan M. 16 1 1 1 19
79 Roca i Geronés, Xavier 11 1 1 6 19
80 Pons i Pratsevall, Pere 10 1 1 6 18
81 Reverter i Nogué, Xavier 10 1 1 6 18
82 Colom i Arnau, Xavier 9 1 1 6 17
83 De Quintana i Tuebols, Ricard 8 1 1 6 16
84 Ayats i Vidal, Enric 9 1 1 5 16
85 Borrell i Ripoll, Marc 8 1 1 6 16
86 Batlle i Díaz, Ivan 7 1 0 7 15
87 Ferrer i Crehuet, Santiago 8 1 1 5 15
88 Otal i Bautista, Joaquím 7 1 1 6 15
89 Gutierrez i Alsina, Miquel 8 1 1 4 14
90 Garcia i Vilar, Albert 7 1 1 5 14
91 Milla i Guitart, Manel 7 1 1 5 14
92 Torres i Mendoza, Gustavo Adolfo 8 1 1 3 13
93 Boix i Vila, Aleix 7 1 1 4 13
94 Barriuso i Vidal, Pere 7 0 1 5 13
95 Arana i Carreras, Carles 10 0 1 2 13
96 Font i Rodeja, Marc 7 1 1 4 13
97 Herrera i Plana, Daniel 6 1 1 5 13
98 Grau i Moré, Bernat 6 1 1 5 13
99 Cassany i Alemany, Marc 6 1 1 5 13
100 Cassany i Alemany, Joaquím 6 1 1 5 13
101 Vila i Casellas, Oriol 6 1 1 5 13
102 Murias i Closas, Aser 9 1 0 2 12
103 Murias i Closas, Joel 7 1 1 2 11
104 Bisbe i Pradas, Agustí 6 0 1 4 11
105 Duran i Casas, Josep Lluís 7 1 1 1 10
106 Fina i Serrano, Josep Maria 5 1 1 3 10
107 Creuhet i Baraza, Eduard 5 1 1 3 10
108 Martínez i Llapart, Eduard 5 1 1 3 10
109 Callís i Pascual, Carles 5 0 1 3 9
110 Pradas i Ruiz, Daniel 4 1 1 3 9
111 Genover i Estévez, Joaquim 4 1 1 3 9
112 Llorens i Viñolas, Aniol 4 1 1 3 9
113 Morales i Fraguell, Jacint 4 1 1 3 9
114 Murias i Closas, Adrià 5 1 1 1 8
115 Fonalleras Font, Jordi 1 1 0 1 3

Núm. Cognoms i nom 1940-13 Any 2014 Any 2015 Extra Total

TAULA DE PUNTUACIÓ
Manaies Titulars - Setmana Santa 2016
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Núm. Cognoms i nom Any baixa 1940-13 Any 2014 Any 2015 Extra Total

O
PT

ÍA
D
A

EQ
U
IT
ES

BA
N
D
A

PE
RC

U
SS

IÓ
BA

ND
A

PI
FR

ES

1 Presas Carolà, Xavier 3 1 1 2 7
2 Moreno Gómez, Jesús 2 1 0 0 3
3 Girbau Barriuso, Jaume 0 1 1 1 3
4 Coll Puig, Joan 2015 2 0 0 0 2
5 Lopez Casan, Rafael 0 0 1 0 1

1 Cuadrat i Pèlach, Daniel 2015 19 0 0 10 29
2 Mascort Vargas, Francesc 0 0 1 0 1

1 Pèlach de Ribot, Rafel 2015 19 0 0 9 28
2 Tomàs i Sánchez, Marc 3 1 1 2 7
3 Mas Agustí, Narcís 3 1 1 1 6
4 Tomàs i Sánchez, Jordi 0 1 0 1 2

TAULA DE PUNTUACIÓ
Manaies Suplents - Setmana Santa 2016

1 Escatllar i Homs, Jaume 2016 24 0 0 7 31
2 Trull i Poch, Eudald 2016 20 0 0 8 28
3 Lopez i Cadena, Francesc Xavier 2016 8 1 0 4 13
4 Darné i Freixenet, Oriol 2016 8 0 0 1 9
5 Candel i Serra, Jesús 2015 6 0 0 3 9
6 Reverendo i Mascort, Albert 2015 6 0 0 3 9
7 Borrell i Ripoll, Sergi 4 1 1 2 8
8 Feliu i Alsina, Narcís 4 1 1 2 8
9 Esturi Dalla-Chiesa, Xavier 3 1 1 2 7
10 González i Frigola, Eloi 2016 4 0 0 1 5
11 Blanco Critg, Aleix 2 1 1 1 5
12 Mascort Aguado, Miquel 1 1 1 2 5
13 Omedes Hervàs, Arnau 1 1 1 2 5
14 Soberano Martínez, Ignasi 1 1 1 2 5
15 Alibés Pifarrer, Albert 1 1 1 2 5
16 Marquez Muñoz, Marc Antoni 1 0 1 2 4
17 Esteba Estany, Josep 1 1 1 1 4
18 Vila Pujolras, Joan 0 1 1 1 3
19 Vila Boix, Lluc 1 0 1 0 2
20 Viñas Redondo, Arcadi 0 0 1 1 2
21 Esturi Viñals, Sergi 0 0 1 1 2
22 Gonzalez Paez, Alfons 0 0 1 1 2
23 Trayter Bota, Josep Lluís 0 0 1 1 2
24 Omedes Colomer, Pere 0 0 1 1 2
25 Güell Recas, Pau 0 0 0 1 1
26 Llopis Sama, Santi 2016 0 0 0 1 1
27 Casas del Molino, Manel 0 0 1 0 1
28 Haro Carabellido, Pau 0 0 1 0 1
29 De Ribot Saurina, Joaquim 0 0 1 0 1
30 De Ribot Saurina, Enric 0 0 1 0 1
31 Ripoll Lluch, Joan 2015 0 0 0 0 0
32 Bonifacio Hernandez, Gerard 2016 0 0 0 0 0
33 Quiros San Roman, Francisco Javier 0 0 0 0 0
34 Serrat Lozano, Martí 0 0 0 0 0
35 Mas Juanola, Biel 0 0 0 0 0
36 Casals Melnik, Miquel 0 0 0 0 0
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1 Girón Cardona, Ferran 40 1 1 0 0 9 51
2 Jerez Fontao, Lluís 41 1 1 1 1 1 46
3 Masferrer Castellà, Pere 32 1 1 1 1 4 40
4 Esteba Cama, Josep M. 28 1 1 1 1 7 39
5 Mont Jordà, Josep M. 28 1 1 1 1 7 39
6 Vidal Banchs, Jordi 28 1 1 0 1 3 34
7 Xifra Anglada, Robert 28 1 1 1 1 2 34
8 Arbossé Puig, Narcís 21 1 1 1 1 7 32
9 Pèlach Busom, Francesc 26 1 1 1 1 0 30
10 Casas Buxeda, Josep M. 25 1 0 0 0 2 28
11 Ventura Pujolràs, Narcís 24 0 0 0 1 3 28
12 Sagrera i Corbera, Mercè 24 1 1 1 1 0 28
13 García i López, Rafel 22 1 1 1 1 0 26
14 Franquet i Font, Núria 21 1 1 1 1 1 26
15 Ribera Borrell, Xavier 19 1 0 0 0 4 24
16 Massanas i Ordóñez, Roser 15 1 1 0 0 2 19
17 Casas i Turró, Olga 12 0 1 0 0 1 14
18 Jubany i López, Josep M. 9 1 1 0 0 1 12
19 Terrón i Gil, Melisa 5 1 1 1 1 0 9
20 Otal i Dalmau, Meritxell 4 1 1 0 1 0 7
21 Llapart Ramos, Fina 2 1 1 1 1 0 6
22 Ibeas i Dalmau , Quim 3 1 1 0 0 0 5
23 Juriol i Pons, Marta 3 1 0 1 0 0 5
24 Sarret Marin, Josep Maria 1 1 1 1 1 0 5
25 Parra Enfedaque, Fina 1 1 1 1 1 0 5
26 Serres Mont, Pau 1 1 1 1 1 0 5
27 Cabarrocas i Cuntallé, Alba 3 1 0 0 0 0 4
28 Magro i Zorrila, Maria Isabel 2 1 1 0 0 0 4
29 Massanas i Ordóñez, Marina 3 0 1 0 0 0 4
30 Cornellà Figueres, Anna 1 1 0 1 1 0 4
31 Grau Victori, Mireia 0 1 1 1 1 0 4
32 Mascort i Aguado, Maria 2 0 0 1 0 0 3
33 Vera Pelach, Oriol 0 0 1 1 1 0 3
34 Graciano Marin, Pepi 0 0 1 1 1 0 3
35 Graciano Marin, Maria 0 0 0 1 1 0 2
37 Baraza Funallet, Maria 0 0 0 1 1 0 2
38 Serres Mont, Josep 0 0 0 1 1 0 2
39 Mont Bonada, Cristina 0 0 0 1 1 0 2
40 Tuebols Martinez, Gregoria 0 0 0 1 1 0 2
41 Serres Mont, Joan 0 0 0 1 0 0 1
42 Roca Font, Carme 0 0 0 0 1 0 1
43 Dalmau Sanchez, Laura 0 0 0 0 1 0 1
44 Garcia Amiel, Laura 0 0 0 0 1 0 1
45 Parera Tarrega, Anna 0 0 0 0 1 0 1
46 Ventura Munne, Jana 0 0 0 0 1 0 1
47 Boadas Grau, Aina 0 0 0 0 1 0 1

Núm. Cognoms i nom 1940-11 2012 2013 2014 2015 Extra Total

TAULA DE PUNTUACIÓ
Vestes - Setmana Santa 2016
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Un any més, la Secció de Vestes de la Confraria de Jesús Crucificat-Manaies de
Girona s’està preparant per les sortides del Dimecres Sant i per la Processó del
Divendres Sant del Sant Enterrament. Com a vocal de la secció de vestes, us demano
el màxim de recolliment i silenci durant el recorregut de la Processó, pensem en
Jesucrist al qual acompanyem.

Com ja sabeu, s’han de portar
guants blancs i sabates negres o
fosques. Moltes gràcies.

Com cada any farem una recollida
d’aliments per Càritas Diocesanna.

Josep M. Mont i Jordà
Vocal de la secció de vestes

DIMECRES 16 DE MARÇ (RESERVAT PER ALS SOCIS)
De 18.30 a 20.30 hores, préstec de vestes, atxes i venda de complements.
Es prega a tots els socis que portin el seu carnet.

DIJOUS 17 DE MARÇ (RESERVAT PER ALS SOCIS)
De 18.30 a 20.30 hores, préstec de vestes, atxes i venda de complements.

DILLUNS I DIMARTS SANT 21 i 22 DE MARÇ
De 18.30 a 20.30 hores, préstec de vestes, atxes i venda de complements.

DIMECRES SANT 23 DE MARÇ
A les 19.30 hores, concentració de totes les vestes per anar a fer el lliurament
del penó al Pendonista de la Confraria.

DIVENDRES SANT 25 DE MARÇ
Al matí, ornamentació i pujada dels nostres passos.

A les 18.00 hores, a Sant Lluc, concentració de totes les vestes per anar a recollir
el penó.

A les 20.30 hores, a Sant Lluc, concentració de tota la secció de vestes per as-
sistir a la Processó del Sant Enterrament.

Demanem a tothom que respecti aquest horari, ja que NO PODEM ATENDRE COM CAL-
DRIA PEL PRÉSTEC DE VESTES NI DIMECRES, NI DIVENDRES SANTS.

Qualsevol canvi d’horaris serà degudament anunciat a la pàgina web de la Confraria.

PROGRAMA D’ACTIVITATS - SECCIÓ DE VESTES
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Acabem de presenciar la lluïda Cavalcada dels Reis Mags de la nostra ciutat, que, com
cada any –fins i tot malgrat la pluja, com aquest–, ha atret una quantitat molt consi-
derable de gironins, grans i petits, així com de gent vinguda d’altres indrets, tots els
quals mostraven cares de satisfacció, bocabadats enfront del màgic espectacle.

Com que la Confraria de Jesús Crucificat hi té un paper important, en la seva prepara-
ció i organització, la qual cosa requereix la participació i col·laboració generosa de bon
nombre de persones, ens ha fet pensar en la importància que hi juga el col·lectiu de
voluntaris, que hi dediquen feina i esforç. Essent aquest el motiu que ens ha mogut a
dedicar-los aquest senzill, alhora que merescut, homenatge.

Qualsevol celebració o esdeveniment cultural, com és el cas d’una cavalcada o d’una
processó, més encara tractant-se de temes d’un caràcter eminentment social i/o popu-
lar, com el que ens ocupa, requereix que, darrere dels organitzadors, i de la qualitat i
brillantor de l’espectacle, és a dir, d’allò que es veu, i es mostra als ulls dels espectadors,
s’hi trobin, sovint, aquelles persones, que voluntàriament, d’una forma desinteressada
i humil, generalment anònima, dediquen hores de feina envers la seva preparació, per
tal que tot resulti el millor possible, talment com ha estat planejat, pels que n’han fet
el disseny, i els esmentats organitzadors de l’esdeveniment, que són els que, normal-
ment, s’enduen el paper més lluït.

Alguns d’aquests actes o celebracions, que donen peu a aquest escrit –tots ells de ca-
ràcter ben gironí– són l’objecte del nostre comentari, per tot el que representen per a
la ciutat, envers la qual n’esdevenen un bon motiu d’orgull, en captivar l’admiració de
molta gent, tot formant part de la nostra rica tradició popular. S’han celebrat, any dar-
rere any, i entre ells hi trobem la ja esmentada Cavalcada dels Reis Mags, el Certamen-
Exposició Floral i la Processó del Divendres Sant.

Per aquest motiu, hem pensat que és just tenir presents aquells voluntariosos, alhora
que humils personatges, ja esmentats, que de manera altruista hi intervenen, tot apor-
tant la seva feina valuosa. A títol d’exemple, entre molts altres, ens vénen al cap dos
d’ells, als quals ens plau referir-nos. Ambdós són membres de la Confraria de Jesús
Crucificat, pertanyen a la secció de vestes, i sempre estan disposats a donar un cop de
mà. L’un i l’altre col·laboren tant en la Cavalcada de Reis, com quan, per Corpus, la
Confraria fa una catifa floral, a la plaça que hi ha davant de l’Església de Sant Feliu i
sobretot, d’una manera molt especial, són els que tenen cura de tot allò que fa refe-
rència al vestuari i els corresponents complements, pel que fa a la secció de vestes, per
tal que, els respectius confrares, puguin sortir, com Déu mana, a la processó. Per tant,
un cop tenen tot el material seleccionat, preparat i en ordre, uns dies abans de la Pro-
cessó del Divendres Sant, amb la seva tradicional bonhomia i paciència, romanen al
servei dels assistents a la processó, per dispensar-los tot allò que els és necessari: atxa
i ciri, per a tothom, i vestes, per als qui els cal llogar-la o bé per als que en necessiten

LA FEINA QUE NO ES VEU
Lluís Torner i Callicó
Exmanaia, actual vesta i antic pendonista
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una de nova; tenint cura, també, de la correcta distribució i del corresponent control
del material cedit. Ens referim a les dues persones que duen el mateix nom de pila,
que són: en Josep Maria Esteba i en Josep Maria Mont. Tant a l’un com a l’altre, re-
centment, en agraïment a la seva dedicació, se’ls concedí l’honor de ser nomenats
pendonistes.

A la Confraria, hi ha la secció dels manaies i la de les vestes, els primers potser as-
sumeixen un protagonisme més vistent, gràcies al seu atractiu vestuari, amb la llu-
ent brillantor de les cuirasses i la fèrria presència de les llances i dels sabres, així com
l’espectacularitat de la seva banda de música; mentre que, pel que fa a les vestes,
el vestuari és més senzill, i els confrares, ben coberts per les túniques i capes, i amb
les cares amagades sota les caperutxes, donen mostra d’una major humilitat, cosa
que, alhora, els dóna un aspecte més pietós, i per consegüent, si voleu, més propi
del sentiment que comporta una processó dedicada a commemorar el Sant Enter-
rament.

Amb aquest humil relat, hem pretès fer un senzill homenatge, a totes les persones que,
com les dues abans esmentades, d’una manera voluntariosa, amb la seva dedicació, i
d’una forma gairebé anònima, col·laboren a fer possible que les esmentades celebra-
cions tinguin aquesta brillantor, que les fa tan dignes i atractives.

I com que, en el moment d’escriure aquest article, acabem d’assistir al funeral d’un
antic membre d’aquesta secció de vestes, també bon col·laborador, alhora que
excel·lent persona, que ens deixà, precisament, el dia de la Cavalcada de Reis, dins
la qual també venia col·laborant, hem cregut procedent de fer-li extensiu aquest
senzill homenatge, amb el nostre més gran sentiment d’agraïment i alhora d’amis-
tós record.

Processó de la Setmana Santa,
Confraria de Jesús Crucificat,
on els seus manaies i les vestes,
hi tenen un paper ben destacat.
Això fa que ser gironí, manaia
o vesta, amb la mateixa dignitat,
i devoció, ferma i honesta,
tingui especial valor de ciutat.

Girona, gener del 2016
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PENDONISTA 2016
Aquest any, s’ha nomenat pendonista de la
Confraria de Jesús Crucificat - Manaies de
Girona el Sr. Benet Rovira Blanch.

Aquest nomenament es produeix com a
reconeixement a la seva tasca dins la Con-
fraria al llarg de molts anys, col·laborant
desinteressadament en millores i moder-
nització del material de la Confraria i en
les intal·lacions de Sant Lluc.

SECCIÓ DE VESTES
Com cada any, es posa a la venda el cinturó
de vellut negre de la vesta amb l’escut ofi-
cial de la Confraria brodat amb fil d’or. Es
podran comprar a l’església de Sant Lluc a
partir del 16 de març tots els dies en què el
Castrum estigui obert al públic, consulteu
el calendari d’atenció a les vestes. El cin-
turó brodat val 40,00 € i l’escut, 17,00 €.

La confraria té roba per fer vestes. Per en-
carregar la confecció de la vesta, caldrà tru-
car als telèfons 972 211 753 - 972 200 325.

ORGANITZACIÓ VESTES
SETMANA SANTA 2016
Portant del guió:
Josep M. Mont Jordà

Representant de la nostra confraria
a la Junta de Confraries:
Francesc Pèlach i Busom

Arrengladors generals:
Pere Masferrer i Castellà
Nacís Arbussé
Robert Xifra
Lluís Jerez i Fontao
Josep Guerrero
Josep M. Sarret Marín

Arrenglador del pas de l’Ecce Homo:
Rafel Garcia i López

Arrengladora del pas de La Caiguda:
Núria Franquet

Arrenglador de la mainada:
Josep M. Esteba i Cama

Acompanyants de la mainada:
Mercè Sagrera Corbera
Cristina Mont Bonada
Fina Parra Enfedaque



NOTES DE SECRETARIA
Recordem a totes les vestes que recullin la seva atxa en les hores que s’han establert.
Es prega portar el carnet de l’any en curs a tots els actes de la Setmana Santa.
Els manaies suplents cal que portin també el DNI a l’efecte de passar la llista del Dimecres i Divendres
Sant i poder puntuar.
La Confraria disposa d’un apartat de correus, el número 322, i un correu electrònic,manaies@manaies.org,
on podeu dirigir la vostra correspondència.
Agrairem a qualsevol confrare que disposi de documentació gràfica o escrita sobre la Confraria que la
faci arribar a la secretaria a l’efecte de completar el nostre arxiu.
Us preguem que ens comuniqueu puntualment qualsevol canvi d’adreça o domiciliació. Podeu consul-
tar les vostres dades a la web dels manaies, http://www.manaies.org.
Per als interessats a participar en la Cavalcada de Reis, cal que envieu, a l’apartat de correus de la Con-
fraria o al correu electrònic, un escrit en el qual detalleu el nom, cognom, número de soci, edat, alçada
aproximada i que especifiqueu els vostres interessos.
Et convidem a afegir-te al grup de Facebook “Manaies de Girona”.

INSTRUCCIONS PER ALS MANAIES
1. Les túniques han d’anar dos dits per sobre dels genolls. És l’alçada reglamentària.
2. En l’acte final de la processó, procureu no recolzar-vos a la barana. Així evitarem ratllar les cuirasses.

3. Després de les sortides del Maniple, el material ha de quedar tot ben col·locat, exactament igual com
estava abans de la processó.

4. Perquè el casc quedi ben fixat i no faci mal al cap, és convenient portar boina. També és necessari portar
pantalons curts i un jersei sensemànigues. Aquesta observació va adreçada especialment als nousmanaies.

5. Us recordem que porteu la dextrale (canellera). Si no en teniu, podreu adquirir-la en el moment de
fer la formació. Després podeu portar-la a casa vostra. Recordeu que és l’única peça propietat de cada
manaia i en la qual figura l’antiguitat de cadascun.

INSTRUCCIONS PER A LES VESTES
1. A la processó, cal guardar silenci absolut i abstenir-se de tot allò que pugui fer perdre so-
lemnitat a l’acte. Cadascú ha de sentir-se’n responsable.

2. Els penitents guardaran entre ells un espai de tres passes.
3. En organitzar-se la processó, en el seu transcurs i en l’acte final, els penitents de la Confraria hauran
d’obeir les indicacions que els facin els arrengladors.

4. La Junta de la Confraria prega que tots els confrares que no puguin assistir a la processó cedeixin la
vesta a algú que desitgi sortir-hi i no en tingui.

5. És obligatori que tothom porti calçat fosc i guants blancs.
6. La vesta reglamentària és aquella que duu el cinturó brodat i l’escut de metall.
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La Comissió dels actes de 75è Aniversari va organitzar un Concurs de
cartells entre els alumnes de primària dels col·legis de la ciutat de Girona.

La guanyadora d’aquest concurs va ser JOANA MARÉS, de 4t curs de
primària de l’Escola Annexa Joan Puigvert de Girona.

Per això aquest any, com a premi, la imatge d’aquest cartell presidirà
tots els actes i les publicacions dels Manaies de Girona.

El dibuix vol representar els cascs i les puntes de llança dels manaies
desfilant pels carrers de Girona.

EL CARTELL D’ENGUANY






