
 

 

 
CONFRARIA DE JESÚS CRUCIFICAT 

           - MANAIES DE GIRONA - 

Apartat de correus 322 

17080 - GIRONA 

manaies@manaies.org 

www.manaies.org 

 

Reglament organitzatiu i de règim intern de  
l’Associació de Jesús Crucificat - Manaies de Girona  

 
 
Article 1. L’Associació de Jesús Crucificat – Manaies de Girona, coneguda històricament com a Confraria de Jesús 
Crucificat – Manaies de Girona, s’organitza en dues seccions generals, que són el Maniple o Manípul de Manaies i la 
Secció de Vestes. 
 
Article 2. El Maniple de Manaies està compost de les següents seccions específiques: 
 

2.a.-  Comandament. 
2.b.-  Équites. 
2.c.-  Potentiors i Bandera. 
2.d.-  Banda. 
2.e.-  Tres Optiades. 

 
Article 3. El comandament del Maniple el portarà simbòlicament el Centurió. En el transcurs de les sortides del 
Maniple, el comandament efectiu estarà a càrrec de l’Optió de Comandament, assistit pel Botzinari d’Ordres, i sempre 
sota les instruccions que prèviament haurà donat al respecte la Junta Directiva. L’Optió de Comandament ocuparà en 
la formació el lloc d’escorta a la Bandera. 
 
En cas de sorgir alguna incidència no prevista en el curs de la sortida del Maniple, l’esmentat Botzinari d’Ordres es 
dirigirà al President de l’Associació o al membre de la Junta Directiva que s’hagi designat a l’efecte, a fi de transmetre a 
l’Optió de Comandament les instruccions oportunes. 

 
 

Article 4. Els càrrecs i funcions del Maniple es regiran i proveiran jeràrquicament per rigorós ordre de puntuació, però 
sempre d’acord amb els següents criteris: 

 
4.a.-  El càrrec de major puntuació serà el corresponent a Optió Abanderat, seguit dels altres Options i els 

Decurions d’Optiades. El càrrec de Centurió correspondrà al manaia titular de la Secció d’Équites que tingui més 
puntuació. 

 
4.b.-  El càrrec de Botzinari d’Ordres no serà proveït atenent a la puntuació, sinó que serà designat cada any 

per la Junta Directiva. La persona designada com a Botzinari d’Ordres, en deixar de realitzar les funcions d’aquest 
càrrec, tornarà al seu lloc ordinari dintre de la formació del Maniple, fins i tot corrent tots els llocs de la plantilla del 
mateix que calgui, si això fos necessari. 

 
4.c.-  El càrrec d’Optió de Comandament no serà nomenat per puntuació, sinó que l’elegirà cada any la Junta 

Directiva, fent-ho d’entre els diferents Options existents, amb excepció del que sigui Optió Abanderat. 

 
4.d.-  Un manaia que no accepti un càrrec que li correspongui per puntuació no el podrà tornar a demanar 

fins que no quedi vacant un altre cop. 

 
Article 5. La persona designada a l'efecte per la Junta Directiva, assessorada per l’Optió o Mestre de Banda, per 
l’Optió d’Èquites i pels decurions de les Seccions especialitzades d’Équites i de Banda, en cada corresponent cas, 
comprovarà l’aptitud dels aspirants a titulars a cada una de les esmentades Seccions, proposant a continuació a la 
Junta Directiva la seva aprovació, la qual es portarà a terme llevat de cas excepcional i per raó justificada. Resultarà 
d’aplicació el que disposen els articles 11 i 28 d’aquest Reglament. 

 
Article 6. La Secció de Comandament estarà formada a cavall pel Centurió i pel Signe de Comandament (ambdós 
procedents de la Secció d'Èquites), i a peu per l’Optió Abanderat, per l’Optió de Comandament (que ocuparà a la 
formació el lloc d’Escorta a la Bandera) i pel Botzinari d’Ordres. 

 
Article 7. La Secció d’Èquites estarà formada a cavall per un Optió, un Decurió amb llança, un Signe i set manaies amb 
llança. 

 
L’esmentat Optió d’Èquites serà el manaia d’aquesta Secció que tingui més puntuació a continuació del Centurió. La 
resta de càrrecs de la Secció d’Équites es proveiran seguint l’ordre jeràrquic de Decurió amb llança i Signe. Tanmateix, 
el manaia d'aquesta Secció que tingui més punts després del Decurió, passarà a ostentar el càrrec de Signe de 
Comandament. 
 
Article 8. La Secció de Potentiors i Bandera estarà formada per una esquadra composada d’un Decurió de potentiors, 
vuit manaies potentiors, quatre manaies d’escorta d'honor a la Bandera (Signes amb les “portes romanes de Girona”) i, 
a criteri de la Junta Directiva, per un manaia infant que acompanyarà, en el seu cas, a l’Optió de Comandament. 

 
Per accedir i sortir a les esquadres de Potentiors i Bandera serà norma obligada tenir una alçada mínima de 1,80 
metres. 
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El càrrec de Decurió de Potentiors correspondrà al manaia que tingui més puntuació d’entre els titulars de la secció. 
 
Article 9. La secció de Banda estarà formada per un Optió o Mestre de Banda, un signifer, vuit manaies timbalers, 
quatre manaies de bombos, vuit manaies pifres i un manaia infant. 

 
El càrrec de Mestre de Banda correspondrà al manaia titular d’aquesta Secció que, amb aptituds o coneixements de 
direcció musical a valorar segons el que disposa l’article 5, tingui més puntuació. 

Pel conjunt dels vuit manaies timbalers i els quatre manaies de bombos, es designarà un d’ells com a Decurió, càrrec 
que correspondrà al que tingui més puntuació d’entre tots els esmentats. 

 
Es designarà també un Decurió de pifres, càrrec que correspondrà al que tingui més puntuació d’entre els vuit manaies 
pifres. 
 
El càrrec de signifer o de portant del signe correspondrà al manaia de més puntuació dintre de la banda, exclosos els 
dos decurions de l’indicada banda. 
 
Article 10. Cada una de les tres Optiades a peu estarà formada per un Optió, dos Decurions amb llança, un Signe, 
divuit manaies amb llança i un manaia infant. 

 
El càrrec de Signe o de portant del Signe correspondrà al manaia de més puntuació dintre de cada Optiada, exclosos 
els dos Decurions de l’indicada Optiada. 

 
Article 11. El manaia titular que vulgui canviar de lloc a la formació del Maniple, ho haurà de sol·licitar per escrit amb 
una antelació mínima de dos mesos abans de la següent sortida del Maniple, la qual cosa li serà concedida per acord 
de la Junta Directiva sempre que el lloc en qüestió estigui vacant i li correspongués al sol·licitant per raó de puntuació, i 
sempre d'acord amb el que disposa l'article 17 d'aquest Reglament. Tot això sense perjudici dels requisits específics 
establerts en aquest Reglament a complir en cas de voler accedir a una Secció especialitzada. 

 
Article 12. A les sortides ordinàries del Maniple de Dimecres i Divendres Sant de cada any, es seguirà un torn rotatiu 
de formació de les Optiades, de tal manera que la que surti el darrer any en primer lloc passarà a fer-ho de tercera a la 
següent, la que hagués sortit de tercera passarà a segona i, finalment, la que hagués sortit de segona passarà a 
primera, i així successivament cada any. 

 
Article 13. L’Optió i els Decurions de cada Secció tindran cura de que cada manaia surti degudament vestit, i a més 
procuraran tenir tot el material en ordre i bon estat. D’igual forma, els Decurions s’ocuparan de fer complir les normes i 
instruccions de les sortides, establertes a l’article 33 d’aquest Reglament. 

 
Article 14. Tota la plantilla de manaies està obligada a l’assistència als assaigs que es portin a terme per indicació de 
la Junta Directiva, als efectes de perfeccionar els moviments de la formació, compliment de les ordres donades a veu i 
assaig del cordó a l’acte final de la Processó de Divendres Sant a l’escalinata de la Catedral. 

 
Així mateix, és obligatori que els Options, Decurions i el Botzinari d’Ordres assisteixin a les reunions de comandament 
que estableixi la Junta Directiva. En cas d’absència sense causa justificada a criteri de la Junta Directiva, no es podrà 
sortir en el càrrec assignat a la sortida o sortides a que es refereixi l’esmentada reunió de comandament. 

 
Article 15. El sistema de puntuació es regirà pels següents criteris: 

 
15.a.- Cada manaia tindrà dret a l’atorgament d’un punt per a la participació en els actes ordinaris de cada 

Setmana Santa. Concretament, i per a l’obtenció de l’indicat punt, serà obligatòria l’assistència a les sortides de 
Dimecres Sant i de Divendres Sant, així com a aquells assajos que es determinin per la Junta Directiva. L’assistència 
del manaia titular implica la seva participació efectiva a la sortida, mentre que als manaies suplents només se’ls 
requerirà l’assistència per tal que consti la seva presència i disponibilitat en cas que es produís alguna baixa a la 
formació. Tot això sense perjudici del que disposa l’article 22 d’aquest Reglament. 

 
15.b.- Les sortides extraordinàries que realitzi el Maniple també generaran el dret a l’atorgament d’un punt a 

aquells manaies que hi assisteixin, en els mateixos termes que en l’apartat anterior. Serà requisit per a puntuar 
l’assistència als assajos que siguin convocats per la Junta Directiva. Els punts de les sortides extraordinàries figuraran 
en una columna o apartat diferent respecte de la resta de punts, si bé sumaran d’igual forma per a determinar el total 
de puntuació. En les sortides extraordinàries, la formació del Maniple podrà ser diferent a les tradicionals de Dimecres 
Sant i de Divendres Sant. 

 
15.c.- Si un manaia titular vol deixar de sortir a la formació i continuar puntuant, haurà de sol·licitar passar a 

la Secció de Vestes, amb compliment del que està establert als articles 40 i concordants d’aquest Reglament. 
 

Article 16. La puntuació actualitzada es reflectirà en el Butlletí de cada any i, a més, es reconeixerà amb una tatxa 
daurada per cada cinc punts aconseguits, la qual es col·locarà a la canellera o dextrale que cada manaia porta al canell 
dret. La dextrale és intransferible i és la única peça del vestuari de formació que és propietat personal de cada manaia. 

 
Cada any, i coincidint amb la sortida del Divendres Sant, el President de l’Associació lliurarà públicament un casc pet it 
a cada un dels manaies que hagi arribat aquell any als vint-i-cinc punts. 
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Article 17. La pertinença a una Secció determinada implica tenir tots els drets de permanència en ella, fins i tot davant 
de sol·licituds d’altres manaies de més puntuació que vulguin entrar-hi, amb la única excepció del regulat a l’apartat b) 
de l’article 4 d’aquest Reglament. 

 
Article 18. En les reunions del Maniple, el manaia titular que no estigui al Castrum de l’Associació després d’haver 
passat mitja hora des de la prevista a la convocatòria, serà substituït per un manaia suplent, seguint aquests el seu 
propi ordre de puntuació. 

 
El manaia suplent que formi part del Maniple a la sortida de Dimecres Sant tindrà el dret de sortir al mateix lloc a la 
sortida de Divendres Sant del mateix any, sense perjudici del que disposa l'article 22 d'aquest Reglament. 

 
Article 19.  Els manaies titulars que no hagin assistit a la totalitat dels assajos previstos no podran sortir ni el Dimecres 
Sant ni el Divendres Sant següents en el cas de les sortides ordinàries, a l’igual que passarà en el cas de les sortides 
extraordinàries. Tanmateix, això s’entén sense perjudici de poder-ho fer en tal ocasió amb condició de suplent, situant-
se, a aquest sol efecte, després de l’últim manaia no titular que hagi assistit als esmentats assajos. En tal cas, i encara 
que el manaia titular en qüestió formi part del Maniple a les dues sortides, no puntuarà. 

 
No resultarà d’aplicació el disposat en el paràgraf anterior quan s’acrediti de manera justificada, a criteri de la Junta 
Directiva, la impossibilitat d’assistir a un o més assajos per raó de força major o per motiu poderós no buscat de 
propòsit. Les justificacions hauran de ser presentades per escrit al Secretari de la Junta Directiva o persona per ell 
delegada, juntament en el seu cas amb els documents que les acreditin, amb compliment dels requisits de temps i de 
forma indicats per a cada sortida. 

 
Article 20. El manaia titular que hagi assistit a la totalitat d’assajos i no surti per qualsevol raó el Dimecres Sant, no 
podrà fer-ho tampoc el Divendres Sant, sense perjudici de poder-ho fer com a suplent, situant-se, a aquest efecte, en el 
lloc de la llista de suplents que li pertoqui segons la seva puntuació. En qualsevol dels casos previstos en aquest 
article, el manaia titular no puntuarà, sense perjudici del que disposa l'article 22 d'aquest Reglament. 

 
Article 21. El manaia suplent que no assisteixi a la totalitat dels assajos previstos quedarà situat, dintre de la llista de 
suplents de la sortida ordinària o extraordinària vinculada als indicats assajos, i a aquest sol efecte, darrera dels que hi 
hagin assistit, així com també darrera dels manaies titulars que facin ús del dret previst al final del primer paràgraf de 
l’article 19 d’aquest Reglament. En tal cas, i encara que el manaia suplent en qüestió acabi formant part del Maniple a 
les dues sortides, no puntuarà. 

 
Article 22. Als efectes d’afavorir que els manaies suplents tinguin més facilitat per a incorporar-se a les formacions del 
Maniple, i sense perjudici dels criteris principals i ordinaris previstos a l’article 15 d’aquest Reglament, també seran 
d’aplicació els següents criteris de puntuació: 

 
22.a.- El manaia titular que hagi assistit a la totalitat d’assajos podrà cedir la seva plaça de titular a la sortida 

del Dimecres Sant o de Divendres Sant del mateix any al primer manaia suplent que tingui dret a sortir, per haver 
participat aquest a la totalitat d’assajos. Aquesta cessió l’haurà de comunicar el manaia titular al seu Decurió, qui en 
donarà coneixement al Secretari de la Junta Directiva com a màxim el dia del darrer assaig. Per a que l'esmentada 
cessió sigui vàlida, el manaia titular cedent haurà d'estar present en el Castrum, a la reunió del Maniple immediatament 
prèvia a l’esmentada sortida de Dimecres Sant o de Divendres Sant on es vulgui fer la cessió. 

 
22.b.- En cas de fer ús de la facultat establerta a l’apartat anterior, el manaia titular en qüestió també 

puntuarà, sempre que surti efectivament a la plantilla del Maniple a l'altra sortida ordinària de Dimecres Sant o de 
Divendres Sant. 

 
22.c.- En cas que el manaia cedent ocupi un càrrec de Decurió o de Signe, el seu lloc a la formació no serà 

ocupat pel manaia suplent substitut, sinó que serà ocupat seguint els criteris jeràrquics ordinaris. 
 
22.d.- Les facultats de cessió de plaça establerta en aquest article no podrà ser utilitzada per cap membre de 

la Secció de Comandament. 
 
22.e.- La facultat de substitució regulada en aquest article també serà aplicable respecte de les sortides 

extraordinàries, en els mateixos termes establerts per a les sortides ordinàries. 
 

Article 23. Aquell manaia que, requerit a l’efecte per la Junta Directiva de forma expressa i particular, s’hagi 
d’encarregar de treballs, funcions o actuacions en benefici de l’Associació que l’impedeixin formar part del Maniple en 
qualsevol sortida, tindrà dret a puntuar com si hagués participat de forma efectiva a la sortida en qüestió. Si en funció 
del servei no ha pogut sortir el Dimecres Sant, tindrà dret a sortir el Divendres Sant següent. 

 
Article 24. El manaia titular podrà demanar per escrit deixar de ser part de la formació titular del Maniple. 

 
En el cas que, sense haver fet ús de la possibilitat que s’acaba d’establir en el paràgraf anterior, el manaia titular deixi 
de puntuar dos anys seguits a les sortides ordinàries de Dimecres Sant i Divendres Sant, perdrà la condició de titular a 
la formació, passant a situar-se a la llista de suplents, en el lloc que li correspongui per la seva puntuació, per un 
període de dos anys. Transcorreguts dos anys sense haver tornat a puntuar, se’l donarà de baixa a la plantilla. 

Es seguirà el mateix procediment que s’ha establert en el paràgraf anterior a aquell manaia titular que hagi deixat de 
puntuar a tres de les darreres set sortides ordinàries de Setmana Santa, encara per tant que sigui en anys alterns. 
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Article 25. Quan un antic manaia titular es trobi en situació de baixa a la plantilla, per aplicació d’alguna de les 
previsions contemplades a l’article anterior, i manifesti per escrit al Secretari de la Junta Directiva, amb dos mesos 
d’antelació a la sortida següent, la seva voluntat de formar part de nou de l’esmentada plantilla, se’l posarà a la llista de 
suplents, en el lloc que li correspongui segons la seva darrera puntuació. 

 
El manaia que es trobi en la situació assenyalada a l’anterior paràgraf, i quan ja torni a la condició de titular, no tindrà 
dret automàtic a ostentar el càrrec que pogués haver tingut abans de la seva baixa, sense perjudici del dret futur a 
ostentar-lo per raó de puntuació, si bé no podrà accedir a cap càrrec que per puntuació li correspongués fins a tres 
anys després d’haver tornat a puntuar. 

 
Article 26. La Junta Directiva de l’Associació tindrà la facultat d’excloure amb efectes immediats de la formació del 
Maniple al manaia que, en el decurs d’una sortida o de qualsevol dels seus corresponents assajos, no es comporti 
dignament en funció de l’acte en qüestió. Es considerarà que un manaia no es comporta dignament quan causi un 
greuge a l'imatge o al prestigi del Maniple, perjudicant al conjunt de la formació o incomplint els criteris dictats a 
l'empara de l'article 33 d'aquest Reglament. 

 
Article 27. Si un manaia considera que una decisió adoptada per la Junta Directiva, en aplicació de les facultats 
conferides per aquest Reglament, no s’ajusta al mateix, pot interposar reclamació davant de l’Assemblea més propera 
que es celebri, a l’objecte que, per part d’aquesta última, es resolgui sobre la qüestió. 

 
Article 28. Tindran dret a formar part del Maniple totes les persones associades que tinguin un mínim de catorze anys 
complerts dintre de l’any natural de cada sortida. Per a fer-ho, hauran de demanar-ho per escrit a la Junta Directiva, 
amb una antelació mínima de dos mesos abans de la següent sortida del Maniple, quedant incorporat l’interessat com a 
manaia suplent, amb els drets de puntuació assenyalats a l’article 15 d’aquest Reglament. L’ordre de la llista de 
suplents sense punts vindrà determinat per l’antiguitat com a associats dels nous membres, sense perjudici del que es 
disposa al articles 29 i 31 d’aquest Reglament. 

 
Article 29. El fill d’un associat o associada que vulgui entrar a formar part del Maniple d’acord amb el disposat a l’article 
anterior, se’l col·locarà en el primer lloc de la llista de suplents sense punts, sempre que el seu pare o la seva mare 
tingui més de deu punts i siguin titulars a la llista de puntuació de manaies o de vestes. 

 
Si el fill d’un associat o associada no titular, que s’hagués retirat amb un mínim de quinze punts a la ll ista de puntuació 
de manaies o de vestes, volés entrar a formar part del Maniple d’acord amb el disposat a l’article anterior, se’l col·locarà 
a la llista de suplents sense punts immediatament a continuació dels nous membres a que es refereix el primer paràgraf 
d’aquest article. 

 
Article 30. El nen que, essent soci de l’Associació, tingui entre set i nou anys, podrà demanar sortir com a manaia 
infant, havent-ho de fer per escrit amb una antelació mínima de tres mesos abans de la sortida a la que l’interessi sortir. 
Llevat d’absència d’altres peticions, cada nen només podrà sortir com a manaia infant en una sortida del Maniple, sigui 
aquesta de Dimecres Sant, Divendres Sant o extraordinària. 

 
L’ordre de determinació dels manaies infants vindrà donat, en primer lloc, pel fet que el seu pare o la seva mare siguin 
manaia o vesta en actiu; en segon terme, pel fet que el seu pare o la seva mare siguin també socis de l’Associació; i en 
darrer lloc, per l’antiguitat com a soci del nen. 
 
Article 31. El nen que, havent sortit de manaia infant, vulgui en el seu dia entrar a formar part del Maniple d’acord amb 
el disposat a l’article 28 d’aquest Reglament, se’l col·locarà a la llista de suplents sense punts immediatament a 
continuació dels nous membres a que es refereix el segon paràgraf de l’article 29 del present Text. 

 
Article 32. En el curs de qualsevol sortida que efectuï el Maniple, el vestuari i la uniformitat de cadascun dels manaies 
quedarà determinada pel que es regula a l’article següent. 

 
Article 33. En el transcurs de les sortides del Maniple, els manaies hauran de complimentar les normes de presentació, 
estètica, uniformitat i disciplina que aprovi la Junta Directiva, les quals s’anunciaran pels mitjans usuals i també a 
l’Assemblea General Ordinària. Aquestes normes, una vegada establertes, tindran vigència mentre no siguin 
modificades per acord posterior de la Junta Directiva.  

 
Article 34. La Secció de Vestes queda organitzada per mitjà de les següents funcions específiques: 

 
34.a.-  Arrengladors. 
34.b.-  Portant del Guió. 
34.c.-  Portants dels Passos o Misteris. 
34.d.-  Vestes d’acompanyaments. 
 

Article 35. Els arrengladors i les arrengladores seran nomenats per la Junta Directiva, a proposta de la persona 
encarregada d'aquesta Secció, tenint cura de la organització i control de les vestes en el transcurs de les sortides de 
Dimecres Sant i de Divendres Sant, sempre sota les instruccions i directrius de la persona encarregada d'aquesta 
Secció . 

 
Article 36. La Junta Directiva de l’Associació, a proposta de la persona encarregada d'aquesta Secció, designarà cada 
any la persona que serà portant del Guió. 
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Article 37. Les persones portants dels Passos o Misteris són aquelles que, de forma voluntària, vulguin col·laborar a 
l’efecte i, en cas de superar els necessaris, seran designats de forma directa per la persona encarregada d'aquesta 
Secció. 

 
Article 38. Tindrà dret a puntuació com a vesta tota persona associada a l’Entitat que tingui un mínim de catorze anys 
dintre de l’any natural de cada sortida. Per a poder puntuar haurà d’assistir a la sortida de Divendres Sant, en el qual 
cas es reconeixerà la definida assistència amb un punt. Immediatament abans d’iniciar-se l'indicada sortida, passarà 
llista d’assistència la  persona encarregada d'aquesta Secció o una altra per ella designada. 

 
Aquella vesta que, requerida a l’efecte per la Junta Directiva de forma expressa i particular, s’hagi d’encarregar de 
treballs, funcions o actuacions en benefici de l’Associació que l’impedeixin assistir a alguna de les sortides ordinàries de 
Setmana Santa, tindrà dret a puntuar com si hagués participat de forma efectiva a la sortida ordinària en qüestió. 

 
Cada any, i coincidint amb la sortida del Divendres Sant, el President de l’Associació lliurarà públicament una placa 
commemorativa a cada un dels confrares que hagi arribat aquell any als vint-i-cinc punts. 

 
Article 39. Tots aquells associats que en un moment determinat vulguin passar de la Secció de Vestes al Maniple de 
Manaies, ho hauran de demanar per escrit a la Junta Directiva amb una antelació mínima de dos mesos respecte a la 
sortida en qüestió. A aquests associats se’ls reconeixerà la seva puntuació sempre que tinguin un mínim de deu punts 
acreditats com a vesta, quedant situats a la llista de manaies suplents al lloc que per puntuació els correspongui. 

 
Article 40. Tots aquells associats que en un moment determinat vulguin passar del Maniple de Manaies a la Secció de 
Vestes, ho hauran de demanar per escrit a la Junta Directiva amb una antelació mínima de dos mesos respecte a la 
sortida en qüestió. A aquests associats se’ls reconeixerà la seva puntuació obtinguda originàriament al Maniple de 
Manaies, en una columna separada a la llista de puntuació. En qualsevol cas, la situació a l’esmentat llistat de la Secció 
de Vestes quedarà sempre determinada pels punts obtinguts sortint a l’esmentada Secció. 

 
Article 41. Aquella persona relacionada a la llista de puntuació de la Secció de Vestes que falti quatre anys seguits a la 
sortida de Divendres Sant, serà donada de baixa de l’indicat llistat, sense perjudici del posterior dret a demanar la seva 
reincorporació, amb els punts que hagués acumulat. 

 
Article 42. En el transcurs de la Processó del Sant Enterrament de Divendres Sant, les vestes hauran de complimentar 
les següents normes: 

 
42.a.- Es guardarà silenci absolut, amb abstenció de tota actuació que pugui fer perdre solemnitat a l’acte. 
 
42.b.- Les vestes d’acompanyament hauran de guardar entre elles un espai de tres passes. 
 
42.c.- El calçat haurà de ser fosc i els guants seran blancs. 
 
42.d.- S’hauran d’obeir les indicacions que facin els arrengladors o arrengladores. 
 
42.e.- Per a facilitar l’adequada organització de cada sortida, les vestes es concentraran al Castrum de 

l’Associació. 
 

Article 43. La Junta Directiva podrà prendre aquelles decisions que li semblin oportunes, en ordre a solucionar supòsits 
i situacions no contemplades de forma específica en el present Reglament, de la qual cosa en donarà compte a la 
següent Assemblea. 

 
Disposició Transitòria Primera. Els manaies que, a l’entrada en vigor del present Reglament, formin part de qualsevol 
Secció específica del Maniple, bé sigui com a titular o com a suplent, no podran ser obligats a canviar de l’esmentada 
Secció en qüestió, encara que no compleixin les normes especials pròpies d’elles regulades a aquest Reglament. 

 
Disposició Transitòria Segona. En quan fa exclusivament referència a les sortides de Dimecres Sant i Divendres Sant 
corresponents a l’any 2010, el termini de dos mesos assenyalat com d’antelació als articles 11, 25, 28, 39 i 40 d’aquest 
Reglament, quedarà reduït a quinze dies. 

 
Disposició Final. Aquest Reglament entrarà en vigor el dia següent a la seva aprovació per part de l’Assemblea de 
Socis. 
 
 
 
Girona, 22 de febrer de 2013 


