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SALUTACIÓ DEL PRESIDENT

Benvolguts confrares, amics i amigues,

Quan tingueu a les vostres mans aquest Butlletí, estarem a
punt d’encetar les celebracions per commemorar el 75è ani-
versari de la refundació dels Manaies i que ha esdevingut el
naixement de la nostra Confraria.

Des del mes d’abril de 2011, la Junta Directiva i un grup d’en-
tusiastes confrares hem anat preparant el programa de l’ani-
versari entre l’1 d’abril de 2014 al 10 d’abril de 2015. Hi haurà
actes de tota mena, adreçats a totes les persones que formem
part de la Confraria, però també adreçats a la ciutadania. El
programa detallat el trobareu a l’interior de les pàgines d’a-
quest Butlletí.

El Secretariat dels actes ha treballat per dissenyar un programa que, a part de comme-
moratiu, sigui molt participatiu i, a la vegada, serveixi d’homenatge a totes les perso-
nes que han estat confrares i ens han precedit, fent possible que la Confraria hagi arribat
als nostres dies, que tingui bona salut i que el seu recorregut permeti celebrar, com a
mínim, uns altres 75 anys de vida.

Animeu-vos, fent-nos costat, assistiu i participeu en les celebracions, ja sigui com a
actors o espectadors, avalant d’alguna manera la feina feta per la Comissió de l’ani-
versari.

A banda de les celebracions del nostre aniversari, la Junta Directiva segueix treballant
dia a dia, sense deixar enrere cap dels nostres compromisos i sense que es noti la crisi
econòmica generalitzada, que també notem, motivada per una minva en la quantia de
les subvencions i pel degoteig constant de baixes de socis. Tot i això, no deixarem de
creure i portar a terme les nostres tasques ni abandonarem cap de les nostres obliga-
cions.

Finalment, volem agrair-vos el vostre suport i la confiança a la nostra tasca i, personal-
ment, vull agrair als companys de la Junta Directiva que fan fàcil la meva feina, pel seu
suport i la seva amistat que em demostren cada dia.

Narcís Reixach i Blanch
President
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22 de febrer de 2013 - EXTRACTE DE L’ACTA

Ordre del dia:

1. Lectura de l’acta de l’anterior Assemblea i aprovació, en el
seu cas, de la mateixa.

2. Presentació, per a discussió i votació, del balanç econòmic
i del pressupost de l’entitat, i aprovació, si s’escau, dels ma-
teixos.

3. Informe de Presidència.

4. Presentació, per a discussió i votació, de la proposta de canvi
de l’article 9 del Reglament de règim intern formulada per
la Junta Directiva, per tal d’adaptar el citat reglament a la
nova incorporació del Signe de Banda. Presentació, valora-
ció i votació de les corresponents proposicions i esmenes
que, al respecte, s’hagin presentat en temps i forma.

5. 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 lecturade l’acta de
l’Assemblea General Ordinària de l’any anterior (24/02/2012),
segons el que disposa el primer punt de l’ordre del dia.

1. El Secretari, Sr. Francesc MASDEVALL i PI, llegeix l’es-
mentada acta i s’aprova per unanimitat; sense que ningú
tingui cap esmena ni comentari a realitzar.

2. Pren la paraula el Sr. President i fa la lectura de l’informe re-
dactat pelsCensors de comptes de l’entitat els Srs. CarlesVAE-
LLO i Jordi BATALLÉ, el contingut d’aquest informe és:

Girona, 20/02/2013

Com a censors dels comptes de l’Associació, nomenats pel President
Narcís Reixach, vàrem ser citats a reunir-nos el dia 18/02/2013, re-
unió en la que hi vàrem ser presents el mateix President Narcís Rei-
xach, el Tresorer Xavier Serra i els Censors Carles Vaello i Jordi Batallé.

Ens plau manifestar expressament que se’ns va facilitar una còpia
del Balanç, del Compte de Resultats i delMajor per a que els poguéssim
analitzar amb deteniment.

Vàrem estar repassant detalladament totes les partides de despeses
i ingressos, i se’ns va respondre satisfactòriament totes les qüestions
plantejades.

Tal com es va acordar en l’assemblea ordinària del 2012, s’ha tancat l’e-
xercici comprès entre el 15/02/12 i el 15/02/13. El Balanç de Situació és
en data 15/02/13 i per tant ja inclou les quotes de socis 2013 cobrades.

Finalment donem el vist i plau als comptes i a la manera de ser pre-
sentats

Signat,

Carles Vaello

Jordi Batallé

Extracte de l’acta de l’Assemblea General Ordinària de l’Associació Jesús Crucificat – Manaies de Girona, ce-
lebrada el divendres 22 de febrer del 2013 a les 20:00 h, en segona convocatòria, al local social de l’entitat, l’es-
glésia de Sant Lluc, amb l’assistència de 35 associats.

El Tresorer, Sr. Xavier SERRAi SAMBOLA, realitza la presenta-
ció del balanç econòmic i del compte de resultats de l’any 2012.

Prossegueix el tresorer fent la presentació de la previsió d’in-
gressos i de despeses que integren el pressupost de l’exercici
2013.

Seguidament s’aprova per unanimitat, i sense cap comentari
al respecte, tant el balanç i el compte de resultats de l’any
2012, com la previsió d’ingressos i de despeses del pressupost
del 2013.

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 Presi-
dència, en què realitza una relació de les activitats que s’han
dut a terme durant aquest any:

– Setmana Santa 2012. Enguany vam poder gaudir d’una
bona climatologia durant els dies de la Setmana Santa
2012. La preparació i els assaigs es van portar a terme amb
absoluta normalitat, tant els que organitzem, per als nens
i nenes de la ciutat, el Dissabte de Rams, com els especí-
fics per a les seccions especials d’èquites, pifres, timbals i
els habituals assaigs generals del maniple, que com cada
any tenen lloc els dilluns i dimarts sant, a la plaça dels
Apòstols i a l’escalinata de la catedral.

Fruit d’ambdues circumstàncies va fer que les sortides del
maniple per anar a portar, el Dimecres Sant, el penó al do-
micili d’en NarcísArbossé, anomenat pendonista de 2012,
com la del divendres sant per anar acompanyar la pro-
cessó del sant enterrament, resultessin un èxit d’organit-
zació i marcialitat celebrada pels assistents a la processó i
tots els ciutadans.

– Temps de Flors. Un any més, vam cedir Sant Lluc com
espai floral dins el marc de l’exposició de flors, que any
rere any organitza l’Ajuntament de la ciutat durant el mes
de maig. No cal dir que sota la direcció tècnica de la Sra.
Anna Camps, la mostra floral va resultar un èxit aclapa-
rador admirat per un nombre important de visitants.

– Catifa de flors. El mateix mes de maig, i coincidint amb
la diada del corpus, la confraria va participar confeccio-
nant una catifa dins el recorregut de la processó, on hi va
participar-hi un nombre important de confrares que va
ajudar a realitzar el disseny fet per la confrare Núria Fran-
quet, a tots moltes gràcies.

– Exposició soldats de plom. El mes d’octubre, coincidint
amb les fires i festes de sant Narcís, vam cedir Sant Lluc,
a l’associació “el baluard” per fer la seva tradicional ex-
posició de soldats de plom.

– Loteria de Nadal 2012. Un any més, coincidint amb la lo-
teria de Nadal, s’han fet participacions que van tenir, tot
i la crisi general que estem patint, una molt bona accep-
tació de vendes, malauradament tampoc ens va tocar cap
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22 de febrer de 2013 - EXTRACTE DE L’ACTA

premi. Agraeix a tots els confrares i amics que han col·la-
borat en la seva venda i a tots els que han fet confiança
comprant participacions. El petit benefici que s’obté ajuda
a equilibrar el pressupost.

– Festivitat de Sant Pau. Enguany la celebració de la festi-
vitat de Sant Pau va tenir lloc el dia 10 de febrer. La cele-
bració litúrgica va tenir lloc a la capella del convent de les
serves i filles de Sant Josep, celebrant una missa en honor
a Sant Pau i en record dels confrares difunts dirigida pel
nostre consiliari Mn. Sebastià Aupí. Tot seguit vam gaudir
d’una detallada explicació de la història del convent i de
la capella en particular a on vam “descobrir” dues làm-
pades del segle XVIII situades en el presbiteri on hi ha deu
figures que representen els manaies. També es va mostrar
la cripta on hi ha el sepulcre que guarden les despulles
del pare Francesc Butiñà, fundador de l’ordre. Va con-
cloure la festivitat del nostre patró, un dinar de germanor
celebrat en el restaurant “El racó de Can Pep”.

– Cavalcada de Reis. Un any més vam organitzar i treure al
carrer la cavalcada de reis, amb un èxit aclaparador de pú-
blic, el bon temps que vam gaudir aquell dia, segur que hi
va ajudar, però sense la preparació, voluntarietat i orga-
nització de totes les persones que hi participen, això no
ho hauria estat possible.

Dins els actes paral·lels a la cavalcada, aquest any també
s’ha organitzat el concurs de fanalets amb col·laboració
de l’Ajuntament i l’Hipercor, amb una participació de dis-
set escoles de la ciutat. Durant els dies anteriors a la cele-
bració de la cavalcada, els carters reials varen visitar els
nens ingressats a l’hospital Josep Trueta i el dia 6 de gener,
ho van fer els reis mags.

– Preparació dels actes de la propera Setmana Santa. En-
guany es segueix invertint en el manteniment, millora i
compra de nou material per al maniple. S’ha encarregat
l’allargament de varies cuirasses de llautó, es reparen i
substitueixen els claus de les bases de totes les llances de
maniple, es renoven tres bandoleres de cuir blanc amb
ganxo per timbal i quatre bandoleres de cuir blanc amb
tali per espasa.

– Penonista. La Junta Directiva ha escollit que el Penonista
d’enguany sigui la confrare Sra. Mercè SAGRERA i COR-
BERA, per la seva dedicació envers la confraria al llarg de
molts anys.

També agraeix públicament l’actuació del Penonista de
l’any passat, el Sr. Narcís ARBOSSÉ i PUIG, que amb tota
cura va custodiar el penó en el seu domicili i el va portar
amb gran dignitat en la Processó del Sant Enterrament.

– Signe de banda. En el capítol de compres i millora de l’e-
quipament del maniple; a l’última assemblea ordinària es va
aprovar incorporar al maniple un signe de banda i a tal
efecte es va constituir una comissió per assentar les bases per
escollir el més idoni entre les propostes que es presentin.

Aquesta comissió estava formada pels companys Narcís
Arbossé Puig, Ramon Boix Vila, Joan Bta. Garcia López,

Francesc Masdevall Reitg, Quim Moret Pastells, Marc Su-
reda Jubany, Max Varés de Batlle i el President, es va reunir
dues vegades, arribant a un consens i aprovant per unani-
mitat el model presentat per Francesc Masdevall Reitg.

La creació d’aquest signe comporta la modificació de l’ar-
ticle 9è. del reglament de règim intern. Per això abans d’o-
brir el torn obert de paraules, el secretari dóna lectura a la
proposta de modificació d’aquest article per la seva vota-
ció i aprovació, si s’escau, per aquesta assemblea ordinària.

– Eleccions. Enguany s’acaba el període 2010/2013, pel
qual va ser elegit per presidir l’associació, i per tant, en
els propers mesos s’endegarà el procés electoral que ser-
virà per escollir una nova junta directiva.

Durant aquest període, la junta directiva ha treballat de
valent, sense escatimar il·lusió i responsabilitat, on hem
procurat en tot moment tenir l’empenta necessària, ganes
de treballar i, una clara obligació de servei per fer, en cada
moment, allò que a la Junta ha semblat millor per a la
Confraria. La il·lusió, empenta, ganes de treballar per la
confraria i tots els seus associats, i el repte engrescador
que representa l’organització l’important aniversari per
aconseguir que sigui un èxit d’organització per a la Con-
fraria i la ciutat de Girona, anima a presentar a la reelec-
ció al President de la Confraria en les properes eleccions.

– 75 aniversari. S’ha constituït una comissió, coordinada pel
Sr. Lluís Jerez i Fontao, que està preparant una sèrie d’ac-
tes, repartits entre els mesos d’abril de 2014 fins l’abril de
2015, per celebrar tan important efemèride.

El Sr. President finalitza la seva intervenció agraint a tots els
confrares i socis pel seu esforç i col·laboració en el tarannà de
l’associació, tot esperant no haver defraudat la seva confiança
i les expectatives que van dipositar en ell. Finalment agraeix
molt especialment als companys de la junta directiva, per la
seva lleialtat, dedicació, treball i suport demostrat durant
aquests tres anys, que han fet fàcil el dia a dia, la feina i esde-
veniments de la confraria.

En aquest punt de l’Assemblea prenen la paraula, el Sr. Lluís
Jerez en què exposa les activitats que s’estan estudiant portar
a terme per a la celebració de l’aniversari.

4. En el quart punt de l’ordre del dia es presenta, per a dis-
cussió i votació, de la proposta de canvi de l’article 9 del
Reglament de règim intern per tal d’adaptar el citat regla-
ment a la nova incorporació del Signe de Banda.

Proposta presentada per la Junta Directiva

A l’anterior Assemblea General Ordinària de data 24 de fe-
brer del 2012, es va aprovar la formació d’una comissió per
tal que estudiés la creació d’un Signe de Banda, un cop realit-
zats els treballs de la comissió, es proposa la modificació del
corresponent article del Reglament de règim intern per tal de
poder incorporar aquest Signe i poder regular el càrrec amb el
corresponent ordre de puntuació. El criteri proposat és el ma-
teix que regeix a les optiades. La proposta proposada és la se-
güent:
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ARTICULATMODIFICAT

Article 9. La secció de Banda estarà formada per un Optió o
Mestre de Banda, UN SIGNE, 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 direc-
ció 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 es-
mentats.

Es designarà també un Decurió de pifres, càrrec que correspon-
drà al que tingui més puntuació d’entre els vuit manaies pifres.

EL CÀRREC DE SIGNE O DE PORTANT DEL SIGNE COR-
RESPONDRÀ AL MANAIADE MÉS PUNTUACIÓ DINTRE
DE LA BANDA, EXCLOSOS EL MESTRE DE BANDA I ELS
DOS DECURIONS DE L’INDICADA BANDA.

No es presenta cap altra proposició, però sí una esmena pre-
sentada pel Sr. Ramon BOIX i VILA, en que comenta que a
partir del mateix articulat es substitueixi la paraula Signe per
Signifer.

S’aprova per unanimitat el canvi de l’article 9 del Règim Intern
per a la creació de la plaça de Signifer de Banda així com la re-
gulació del càrrec amb el corresponent ordre de puntuació.
També s’aprova la modificació del substantiu Signe per Signifer.

5. En el quart i darrer punt de l’ordre del dia, s’obre el torn de
Precs i Preguntes.

Prenen la paraula els Srs. Diego PÉREZ i ABUYÉ, Joan Bta.
GARCIA i LÓPEZ, Jordi TOMÀS i BARTRA i Quim
MORET i PASTELLS.

Queden nomenats interventors els Srs. Quim MORET i PAS-
TELLS i Gaspar JOU i COMAS.

I sense cap més afer a tractar, es dóna per finalitzada l’As-
semblea General Ordinària, quan són les 21:20 h, en el lloc i la
data esmentats a l’inici.

Francesc Masdevall i Pi Narcís Reixach i Blanch
Secretari President

Quim Moret i Pastells Gaspar Jou i Comas
Interventor Interventor

22 de febrer de 2013 - EXTRACTE DE L’ACTA



24 de maig de 2013 - EXTRACTE DE L’ACTA

COMPOSICIÓ DE LA JUNTA

Ordre del dia:

1. Constitució de la Mesa Electoral, la qual estarà integrada
per tres associats elegits per sorteig d’entre els assistents a
l’Assemblea.

2. Proclamació de les candidatures que hagin estat vàlidament
presentades en temps i forma, d’acord amb el procediment
assenyalat a l’article 22 dels Estatuts, així com amb els re-
quisits previstos a l’article 19 del mateix text.

3. Votació secretadels associats ambdret a vot per aprocedir a l’e-
lecció de President i Junta Directiva ( en una o dues rondes de
votació, segons el cas, d’acord amb l’article 21 dels Estatuts).

4. Proclamació del resultat i, en conseqüència, proclamació del
President i Junta Directiva escollits.

Desenvolupament de la sessió:

Inicia la sessió el Secretari de la confraria, Sr. Francesc MAS-
DEVALL i PI, qui saluda als assistents.

1. D’acord amb el primer punt de l’Ordre del Dia, es constitueix
laMesaElectoral que queda integradapels següentsmembres:
• President: Sr. Carles MASCORT i YGLESIAS
• Secretari: Sr. Francesc MASDEVALL i PI
• Vocal: Sr. David GARCIA i HERMANDO
• Vocal: Sr. Manel GARGIA i GOMEZ

2. En el segon punt de l’Ordre del Dia, la proclamació de can-
didatures a la Junta Directiva, el President de la Mesa informa
que només s’ha presentat una candidatura, que reuneix els
requisits de temps i forma requerits estatutàriament.

Extracte de l’acta de l’Assemblea General Extraordinària de l’Associació Jesús Crucificat – Manaies de Girona,
celebrada el divendres 24 demaig del 2013 a les 20:00 h., en segona convocatòria, al local social de l’entitat, l’es-
glésia de Sant Lluc, amb l’assistència de 71 associats.

Es procedeix a fer lectura de la candidatura presentada, que
està encapçalada pel Sr. Narcís REIXACH i BLANCH com
a candidat a President.

Posteriorment, la Mesa Electoral proclama oficialment la
candidatura, que haurà de ser sotmesa a votació dels asso-
ciats presents.

3. Sense més dilacions, dins el tercer punt de l’Ordre del Dia,
es procedeix a la votació secreta. Es realitza el corresponent
escrutini i la Mesa Electoral fa públics els següents resul-
tats:
• Vots emesos: 71
• Vots a favor de la candidatura: 67
• Vots en contra de la candidatura:0
• Vots en blanc: 4
• Vots nuls: 0

4. El President de la Mesa Electoral, proclama guanyadora la
candidatura encapçalada pel Sr. Narcís Reixach i Blanch, els
membres de la qual prenen possessió del càrrec.

I sense cap més afer a tractar, es dóna per finalitzada l’As-
semblea General Extraordinària, quan són les 21:15 h en lloc
i data esmentats a l’inici.

Francesc Masdevall i Pi Carles Mascort i Yglesias
Secretari President de la Mesa Electoral

David Garcia i Hermando Manel Garcia i Gomez
Vocal Vocal

President
Narcís Reixach i Blanch

Sotspresident
Xavier Casan i Luís

Secretari
Francesc Masdevall i Pi

Tresorer
Xavier Serra i Sambola

Vocal secció de Manaies
Joan Bta. Garcia i López

Vocal secció de Vestes
Josep M. Mont i Jordà

Vocal de cavalcada de reis
Carles Borrell i Boada

Vocal d’instal·lacions
Josep Angelats i Muné

Vocal de comunicació
David Font i Pujadas

Vocal de material de vestes
Josep M. Esteba i Cama

Vocal d'arxiu històric i equipament
Francesc Masdevall i Reitg

Vocal d’administració
Pere Barriuso i Vidal

Vocal coordinador 75è aniversari
Lluís Jerez i Fontao

Vocal
Jordi Herranz i Pradas

Vocal
Joaquim Otal i Bautista

Consiliari
Mn. Sebastià Aupí i Escarrà
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PENDONISTA 2013

Ja fa un any! Com passa el temps! Dic el temps, sí, però el que no passarà mai serà la meva gran sor-
presa quan en Narcís em va trucar per dir-m’ho. No m’ho podia creure, semblava impossible que ha-
guessin pensat en mi.

Ser Pendonista de la Confraria, repeteixo, ha estat una gran satisfacció i un honor. Això dóna ànims
per continuar ajudant i reconduint els infants per tal que creixi cada any més el nombre de participants
a la processó.

Crec que hem de cuidar els petits perquè, quan siguin grans, tinguin la mateixa il·lusió per seguir a
la Confraria, sigui de manaies o de vestes.

La valoració d’aquest any
és molt positiva. Ha estat
un any ple de joia i emoció
amb la família, amb els
amics, molts encara m’ho
recorden, plens de satisfac-
ció.

El dimecres, quan l’amic
Arbossé em va fer entrega
del Penó, per mi va ser un
dels moments més emocio-
nants, així com també la
sortida a la processó del
Divendres Sant, en aquests
moments realment em vaig
creure que era la Pendo-
nista de la Confraria.

Quina felicitat, en veure,
davant de casa, una bona part de Jaume I, ple de manaies armats i amb cavalls, les vestes grans i pe-
tites, gent que ho venia a veure… tot plegat una emoció i molta alegria.

El que també s’ho va passar d’allò més bé va ser l’Enzo, el meu nét.

Uns amics manaies, li varen deixar posar el casc, “ja sóc gran! ja puc ser Manaia!” va dir.

També va acompanyar-me al carrer, quan vaig anar a donar les gràcies a tots i totes i el Divendres
Sant va sortir de vesta al meu costat en tot el recorregut de la Processó. Quina il·lusió i com va gau-
dir de tots els actes!

Realment no tenia més ulls per mirar i observar.

Dono les gràcies al senyor bisbe, senyor alcalde, autoritats, membres de la Junta de Confraries, Con-
fraria de Jesús Crucificat Manaies de Girona i a tota la família i amics que vàreu acompanyar-me en
aquests dies tan especials i inoblidables per mi.

Moltes gràcies,

Mercè Sagrera
Pendonista 2013



SETMANA SANTA 2013

A les portes de Setmana Santa, dies d’olors de bunyols, moscatell i aromes de llorer, ens trobem pun-
tualment, any rere any, per la nostra assistència als actes que organitza la nostra confraria.

El primer acte que fem, l’assaig d’infants, s’ha anat incrementant anualment, fet palès perquè totes les
llances petites s’esgoten i calen utilitzar les grans. Un cop acabat l’assaig, fa goig veure la il·lusió dels
més menuts reflectida a la seva cara per la tasca ben feta i amb ganes de berenar la coca i xocolata.

Seguint la tradició, el diumenge de
Rams, després de la benedicció de la
palma, s’obren les portes del Castrum
per visitar Sant Lluc. A la porta hi tro-
bem l’inesgotable confrare Narcís Val-
tierra, al qual li agraïm la feina que fa.

Dilluns i Dimarts Sant els manaies
assagen a la plaça dels Apòstols

fent ressonar els timbals, els
bombos, els pifres i les llances.

Puntualment, el Dimecres Sant,
els manaies i les vestes surten de
Sant Lluc per anar a lliurar el

Penó a la confrare Mercè Sa-
grera Corbera, desfilant pels
nostres estimats carrers de Gi-
rona. En arribar a la casa del

penoner, el Maniple es troba en-
voltat d’una multitud per veure

el tradicional lliurament del penó. La senyora Mercè Sagrera rep el penó, visiblement emocionada, del
penoner sortint Narcís Arbossé. Abans de la tornada a Sant Lluc, els manaies fan la tradicional escali-
nata de la Catedral.

Divendres Sant, a les nou del matí, s’obren les portes de Sant Lluc per treure els passos al carrer i ves-
tir-los amb les flors, tot esperant el gran esdeveniment de la Processó del Sant Enterrament.

A les set de la tarda, el Maniple surt de Sant Lluc per anar a recollir el penó i, a la tornada, es fa el lliu-
rament dels cascs als manaies que enguany han assolit els vint-i-cinc punts.

Mentre s’espera l’inici de la Processó, tant manaies com vestes, són obsequiats per la senyora Mercè
Sagrera amb bunyols i cava, essent felicitada per tots.

A dos quarts de deu del vespre, l’Il·lustríssim i Reverendíssim Bisbe de Girona, Monsenyor Francesc
Pardo i Artigas, i el nostre Consiliari, Mn. Sebastià Aupí i Escarrà, ens beneeixen i ens encomanem a
Déu amb la pregària del Parenostre. Són tres quarts de deu i els manaies enfilen a marxa ràpida cap a
la Catedral per iniciar la Processó del Sant Enterrament. Puntualment, a les deu de la nit, els manaies
encapçalen la Processó baixant per l’escalinata de la Catedral. Durant el recorregut, els manaies fan
les seves figures, estrella, i roda, davant l’atenta mirada dels assistents. Són les dotze de la nit i els ma-
naies pugen les escales de la Catedral tot esperant l’arribada de les diferents confraries i oferir el pre-
sent al Sant Crist. Un cop acabada la prèdica de l’Il·lustríssim i Reverendíssim Bisbe de Girona,
Monsenyor Francesc Pardo i Artigas, s’entona el cant del Crec en un Déu i la benedicció final.

Un cop acabada la Processó, ens retrobem tots per fer el ressopó i comentar els moments viscuts, es-
perant amb delit la propera Setmana Santa.
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SOLDATS DE PLOM 2013

Durant el mes d’octubre, ‘el Baluard’, Centre d’estu-
dis històrics i fets d’armes de les comarques gironi-
nes, va celebrar la XXXIII Mostra de Figures
Històriques i el XVIII Concurs Internacional ‘Soldat
de Plom 2013’, a l’Església de Sant Lluc – Castrum
dels Manaies de Girona.

En el Concurs Internacional, varen participar-hi mo-
delistes d’arreu de l’Estat espanyol, de França, Ale-
manya, Itàlia, Holanda... Un jurat internacional va
ser el responsable de puntuar les diferents participa-
cions. L’aportació guanyadora en figures històriques
va ser l’artista alemany Mark Lerach, i en figures de
fantasia va guanyar el modelista de Barcelona Marc
Masclans.

Durant el Concurs, es varen impartir diferents classes
magistrals a càrrec del pintor de Madrid Gustavo Gil,
d’escultura, d’Antonio Zapatero; el modelista gallec
Alfonso Prado d’escenografia, demostracions que
varen ser seguides per un bon nombre de seguidors.

L’acte d’entrega de premis i medalles va ser presidit
per la tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Girona, la
senyora Marta Madrenas.

L’Exposició de Figures Històriques va tenir una apor-
tació especial de molt nivell per part del Servei His-
tòric del Cos dels Mossos d’Esquadra. Varen muntar
diferents vitrines amb material relacionat amb la his-
tòria del Cos i dels uniformes dels Mossos: fotogra-
fies, documents, miniatures, uniformes, armes... i es
varen poder admirar a l’Esglèsia de Sant Lluc.

La figura commemorativa representa un Mosso d’Esquadra amb uniforme de 1809-1815 (durant
la Guerra del Francès). És una figura modelada per l’escultorAntonio Zapatero i pintada per l’ar-
tista Jesús Gamarra. La figura original va ser dipositada al Museu dels Mossos d’Esquadra a
Mollet del Vallès.

Durant l’Exposició, es varen organitzar diverses partides de Wargames ambientades en l’època
napoleònica que varen despertar molta expectació entre els visitants.

El director general dels Mossos d’Esquadra, senyor Manel Prat, el dia 29 d’octubre va donar una
conferència sobre la participació dels Mossos en la Guerra del Francès. La conferència va ser se-
guida per un nombrós públic interessat en els fets històrics que varen passar a la nostra comarca.

Tant el Concurs com l’Exposició varen ser visitats per milers de persones aficionades al mode-
lisme i al col·leccionisme de soldats de plom.

Pere Masferrer Castellà
El Baluard



VUITÈ ASSAIG MANAIES PETITS

TEMPS DE FLORS A SANT LLUC

Una vegada més, com cada any, Girona Temps de Flors, durant les aportacions dels parti-
cipants als concursos de plantes i flors, que s'hi convoquen, fa que s’accentuï la bellesa del
lloc, i el converteix en un dels indrets de visita imprescindible durant l’esdeveniment.

S’hi exhibeixen els dos passos de la confraria de Jesús crucificat 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.

Un any més, a les quatre de la tarda del dia 23 de març de 2013, una munió de nens es van
presentar al Castrum, per participar en l’assaig que organitzem la Confraria adreçat espe-
cialment a la mainada de la ciutat.

Després d’una breu xerrada de qui som i què
representem els Manaies de Girona, a càrrec de
la nostra confrare Núria Franquet, la mainada
assistent, degudament en formació, enfilaren
els carrers que duen a la plaça dels Apòstols de
la Catedral, on sota la supervisió del vocal de
manaies, acompanyat de manaies titulars, els
ensenyaren a marcar el pas i portar la llança
seguint el compàs acords dels timbals i pifres
de la banda.

Una vegada acabat l’assaig, i amb la finalitat de recuperar les forces, es va oferir a tots els
assistents la tradicional xocolatada.

Recordeu, pels qui facin 14 anys durant l’any 2014, que si desitgeu incorpor-vos a l’assaig
de manaies suplents, heu de presentar-vos Dilluns i Dimarts Sant a Sant Lluc a les 20.30 h.

L’assaig d’enguany es durà a terme el dissabte 12 d’abril de 2014,
de les 16.00 hores a les 19.00 hores.
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SANT PAU A SANT LLUC I AMB CADASCÚ

Enguany, en un dels actes del
75è aniversari de la Confraria
de Jesús Crucificat – Manaies
de Girona, beneiré i col·loca-
rem, dins la fornícula de sant
Lluc una imatge de sant Pau,
Patró de la confraria.

Un Sant Pau que ens farà com-
panyia en les arribades i par-
tences de la Confraria els
dimecres i divendres sants pel
Penó i per la Processó. Però,
que també, cada dia ens acompanyarà en les nostres passejades per sota portes, ja que la
seva mirada sempre estarà atenta a aquest pas de la ciutat i de les nostres vides.

La tradició dels Actes dels Apòstols i els Escrits Paulins ens expliquen el testimoni de sant
Pau d’una manera que resulta per nosaltres un petit model de vida, ja que tots tenim un
anhel compartit de conversió. Una conversió entesa com a millora personal indiscutible
d’esperit crític que ens permeti assaborir la bellesa i la llibertat de pensament i de fer. Una
conversió en moments delicats de la història humana que, com el temps de sant Pau i el
nostre, ens motiven a creure i esperar en alternatives engrescadores de dignitat i promoció
d’humanitat sense excuses. Una conversió de sant Pau que és la nostra festa com a Confra-
ria i que enguany podria ser la nostra promesa com a Confrares al Sant.

Una Promesa individual i col·lectiva a convertir-nos en el tarannà de Jesucrist. Un tarannà
de compassió, com sant Pau, que ens ajudi a comprendre i a caure dels cavalls d’egoismes
que ens fan ser arrogants i allunyats dels altres. Per deixar-nos convertir pel pas d’una terra
d’igualtat, on descobrim l’especificitat de cadascú i la complementarietat dins la Confraria,
l’Església i el país. Tots tenim un esperit crític per créixer com a persones i ajudar a créixer
des de la confiança en els altres. Tots som responsables dels nostres germans. Ningú queda
exonerat d’aquesta responsabilitat.

Per això, deixem els cavalls de l’egoisme i trepitgem el terra de la compassió, del caminar
junts al ritme d’altres passes. Si sabem caminar amb el pas com a manaies i sabem marxar
amb ordre com a vestes dins la processó, imagineu fer aquesta rutina de la Setmana Santa
com manera de fer indiscutible a casa, a la feina, amb les amistats i on siguem cercant sem-
pre la confiança i comoditat de l’altre, perquè no es cansin, sinó que s’il·lusionin en la vida
indiscutible de la tendresa que tot ho creu i espera.

Sapiguem creuar, amb la inspiració de la mirada de sant Pau que mira sota portes, totes les
llindes de l’arrogància per noves terres de confiança i disponibilitat per fer història amb els
altres i entre els altres, sense cap descuit.

Mn. Sebastià Aupí
Consiliari

Benvingut Sant Pau,
al nostre Castrum,
que les Vestes i els Manaies
sapiguem obrir les nostres mirades
a la tendresa del Crist,
que et va canviar la vida.
I que aquesta indiscutible tendresa
sigui la nostra definició de Vida.

Amén
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CAVALCADA DE REIS

5 de gener. Girona.Apunta de fosc, Ses Majestats els Tres Reis Mags de l’Orient arriben, com
cada any, al Campament que la comitiva rossa ha preparat als jardins Fora Muralla, al cos-
tat de la Pujada de les Pedreres. Una estona abans, cap a les quatre de la tarda, els primers
membres del seguici reial ja han entrat a la ciutat pel nord. Músics, xanquers, malabaristes,
escaladors i equilibristes salten i ballen al so d’unes melodies màgiques que fan sortir al
carrer a petits i grans. A poc a poc van fent camí, seguint la guia que marca l’Onyar, cap al
lloc on cal fer els darrers assajos abans d’engegar la Cavalcada, o sigui, el Campament. Allà
ja hi trobaran els homes del foc que han entrat a la vila per l’est, per on cada dia surt el sol,
juntament amb els cuiners. Uns encendran les fogueres que serviran per encendre totes les
torxes que, quan sigui negra nit, guiaran, juntament amb els fanalets dels nens i nenes gi-
ronins, els més de dos-cents cinquanta components de la Comitiva Reial pels carrers prin-
cipals. Els altres escalfaran la llet per poder fer la xocolata que serviran a tothom qui s’atansi
a la cuina i necessiti quelcom que li ajudi a escalfar-se una mica les galtes rogenques, per una
fred cada vegada més intensa. Els cavalls reposaran encara un xic al sud de la ciutat, tot es-
perant la seva participació a la desfilada, mentre que els palafreners acabaran de revisar les
carrosses que es faran servir. Tot és a punt.

A les sis, tots han baixat del campament i es
disposen a recórrer, durant més de dues
hores, carrers i places fins arribar a la plaça
del Vi. És un autèntic esclat de foc, música,
balls... màgia. Cares diàfanes, curulles
d’il·lusió, que emmarquen uns ulls d’infant
oberts i brillants com la més clara de les llums.
No hi ha res més engrescador.

Finalment, i un cop davant la Casa de la Vila,
el Rei Ros ofereix als gironins i gironines un
tall de la coca que els ha ajudat a suportar el

llarg viatge; el Rei Negre adreça unes paraules d’agraïment a tothom, i el Rei Blanc llença
un colom blanc també vingut de l’orient simbolitzant el més fort crit de pau al món que ens
puguem imaginar.

Ses Majestats ens han fet saber que, un any més, Girona els ha rebut de manera fantàstica.
S’acomiaden amb recança però amb la certesa
que l’any que ve tornaran. Abans de sortir fan
una visita a tots els infants que estan ingres-
sats a l’Hospital i no han pogut estar al carrer
per esperar-los. Lentament aniran marxant
cap a l’oest. No van errats, no. Saben que el re-
torn és direció a l’orient. Però no volen anar-
se’n sense voltar la ciutat per fora i
contemplar, ja des de lluny, el lloc on han estat
acollits una vegada més amb tanta il·lusió.
Fins l’any que ve.



Un any més, la mainada que per les dates de
Nadal i Reis, malauradament, estan hospitalit-
zats a l’Hospital Josep Trueta de Girona, han pogut gaudir de les visites que els van fer els
carters reials i ses Majestats els Reis Mags.

El dia 2 de gener, els carters reials varen recórrer tot l’hospital recollint les cartes que els
nens hospitalitzats aquell dia els hi van donar. La comitiva va desfilar per totes les habita-
cions dedicades a medicina pediàtrica i als serveis d’urgències del mateix hospital.

El dia 6, varen ser ses Majestats els Reis Mags que varen retre visita, per oferir regals i cara-
mels, a tots els nens ingressats i a tots els que trobaven durant el seu recorregut pels passa-
dissos de l’hospital.

Val a dir que l’alegria i il·lusió en què varen ser rebuts Ses Majestats va ajudar a tothom els
mals moments que els tocà viure en aquestes dates tan assenyalades.
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ALTRES ACTIVITATS DE SES MAJESTATS

FEM EL FANALET PER ANAR A ESPERAR ELS REIS,
CURS 2013-2014
El dia 11 de desembre del 2013 va tenir lloc l’entrega de premis del concurs: “Fem el fana-
let per anar a esperar els Reis”, organitzat per l’Ajuntament de Girona i Manaies de Girona,
amb el patrocini d’Hipercor:

PREMIS

CATEGORIA A
(P3 i P4 d’Educació Infantil)

PREMI ESCOLA
1r Escola Font de l’Abella

2n Escola Marta Mata
2n Escola Verd

3r Escola Bosc de la Pabordia
3r Escola Les Alzines
3r Escola Maristes

MENCIONS PER A LES ESCOLES

PREMI ESCOLA
1r Escola Font de la Pólvora
2n Escola Vila-roja
3r Escola Joan Bruguera

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

PREMI ESCOLA
1r Escola Vila-roja

2n Escola Joan Bruguera
2n Escola Pla de Girona

3r Escola Sagrada Família
3r Escola Eiximenis
3r Escola Montfalgars

VISITAAL’HOSPITAL JOSEP TRUETA
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DIADA DE CELEBRACIÓ SANT PAU 2014

El passat dia 9 de febrer, vàrem celebrar la diada del Patró de la
Confraria. Un any, una sèrie de confrares ens vàrem trobar per
gaudir d’una jornada amb un programa molt variat, combinant
turisme, amb una Missa de celebració amb un record als confra-
res difunts i amb un dinar de germanor amb el tradicional sorteig
de regals cedits per cases comercials.

La jornada va començar a les 11.30 h, visitant el pessebre de Can
Roseta, on vàrem poder visualitzar una exposició a l’aire lliure,
feta artesanalment utilitzant material del mateix bosc de la finca,
on, a més de visualitzar els indrets i les figures del pessebre, es
pot contemplar una reproducció de totes les esglésies de la Vall
del Llémena, dels principals monuments de Catalunya i la repro-
ducció de diversos edificis monumentals de la ciutat de Girona,
com el que representava la Catedral. També vàrem poder admirar
una sèrie de figures que representaven els Manaies de Girona.

A les 13.00 h, vàrem assistir a la Santa Missa oficiada pel nostre
consiliari, Mn. SebastiàAupí, i concelebrada pel Pare Bernat Juliol,
monjo de Montserrat, que ens va fer gaudir amb l’homilia diri-
gida a tots els assistents.

La jornada va acabar amb la celebració del dinar de germanor en
el restaurant Racó d’en Pep, cuinat pel nostre company i confrare
Joan Bta. Garcia.

Un record especial i agraïment a la confrare Núria Franquet per la
seva col·laboració en el cartell anunciant la festivitat de Sant Pau.
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VISITA AL TALLER D’ARTESANIA RAMON BOIX
Enguany, i per gentilesa d’Esteve Sánchez i Blanco i del nostre confrare Ramon Boix, el taller “Metalls
Ramon Boix” farà una jornada de portes obertes, perquè els confrares que ho desitgin puguin atansar-se
al taller del carrer de les Ballesteries entre les 11 del matí i la 1 del migdia del dissabte 12 d’abril,
per veure com es treballen els característics cascs, escuts, cuirasses i llances dels manaies.

PRESENTACIÓ LOGOTIP PER AL 75è ANIVERSARI

Aquest matí (13 de novembre de 2013) al Castrum de Manaies de Girona, en roda de premsa,
ha estat presentat el LOGOTIP que presidirà la celebració del 75è aniversari de la nostra re-
fundació. A l’acte, que ha estat presidit pel batlle de la ciutat, l’Il·lustríssim senyor Carles
Puigdemont; pel bisbe de Girona, l’Excel·lentíssim i reverendíssim senyor Pardo; el presi-
dent de la Confraria, senyor Narcís Reixach, i pel senyor Anton Maria Rigau, d’AMR PU-
BLICITAT S.L., que ha explicat l’estudi que es va fer per a la seva consecució i posterior
realització de l’esmentat Logotip que, de forma totalment desinteressa i altruista, han tre-
ballat ell i la seva agència en la seva realització.



Excavacions · Moviments de terres
Enderrocs · Anivellacions · Compactacions

Retirada de runes (sacs / contenidors)
Serveis camió grua (cistella / cubilot / grapa)

Transport d’amiant

· ·
Àrids i graves (sacs / granel)

Desbrossaments · Retirada de poda vegetal
Treballs per a jardins · Murs de rocalla · Graves decoratives

C/ Sarrià de Ter, 9-11 (Polígon Mas Xirgu)
Tel. 972 23 69 17 - Fax 972 24 36 73 - 17005 GIRONA

info@transportsmateu.com - www.transportsmateu.com

TRANSPORTS MATEU, SL
EXCAVACIONS i CONTENIDORS

NOV
ETA

T
NOV

ETA
T

Sacs de llenya

Més de 100 anys

al vostre servei
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JA EL TENIM AQUÍ: EL 75è ANIVERSARI
L’HEM DE CELEBRARTOTS PLEGATS

Fa un any parlàvem que s’acostava el 75è
aniversari, doncs ja hi som, no ben bé, per-
què en realitat serà el 2015, però els actes es
començaran en pocs dies. Serà la primera
vegada que un aniversari s’anirà celebrant
durant tot un any.

Es realitzaran uns 20 actes diferents.Aviat es
coneixeran els definitius, en la seva presenta-
ció del proper 1 d’abril en roda de premsa.

Recordàvem, també fa un any, els actes més
destacats que s’havien fet en les anteriors
celebracions dels últims anys: quinzè,
vintè, trenta-cinquè, cinquantè aniversari, i
algun més. Doncs per a aquest 75è aniver-
sari, entre tots els actes, n’hi haurà un que
recordarà a cada un dels esmentats aniver-
saris (ja sigui una conferència, una concen-
tració de manaies de les comarques, un
record de l’aniversari per a la Secció de Ves-
tes –cirials–, un concurs de fotografia, la re-
transmissió de la Cavalcada de Reis per
televisió, homenatges –pendonistes i Ca-
valcada de Reis–, una edició de llibre, unes
exposicions, etc.).

Com veureu en la presentació d’aquests
actes, a part dels que acabem d’esmentar,
n’hi haurà de nous com el concurs de pòs-
ters dirigit a les escoles de la ciutat, un con-

cert, Sant Lluc en Temps de Flors, dedicat
als manaies, el lliurament de l’escultura de
Sant Pau per al Castrum, visites guiades a
la Girona Romana i possible lliurament del
nom d’una plaça de Girona als Manaies...

Els responsables d’aquesta organització,
juntament amb la Junta, volem que aquesta
celebració sigui per a tots els confrares, així
com per a tota la ciutat, ja que els actes que
s’organitzaran hi pot participar tothom. I el
més important, que tots els confrares se la
facin seva i sobretot que la gaudeixin.

Res més, esperem la vostra assistència a
tots els actes que us siguin possibles, ja
sigui participant o formant part activa com
a voluntaris. Desitgem que us sentiu bé
participant-hi i que us quedi un bon record.

Us animem que aneu entrant a la nostra re-
novada web o al Facebook on tindreu la in-
formació del dia a dia de tots els actes.

Voldríem agrair a tots aquells (confrares,
companys, empreses i col·laboradors en ge-
neral) que ens estan ajudant que aquest
aniversari sigui possible.

Lluís Jerez
Responsable organització

del 75è aniversari

ENS FALTEN MÉS VOLUNTARIS
Per poder desenvolupar bé tots els actes del 75è aniversari, necessitem la
vostra ajuda. Feu-vos voluntaris.

Es tracta de petites feines a les quals no s’ha de dedicar gaire temps. Serà una
gran ajuda per a la bona marxa de tots els actes.

“Animeu-vos i oferiu-vos com a voluntaris els que encara no ho sou”.
Ho podeu fer mitjançant l’enviament d’un missatge a 75aniversari@manaies.org i ens posarem
en contacte amb vosaltres per informar-vos de quina manera podeu col·laborar.

Agraïts pel vostre ajut !!!!

US HI ESPEREM!
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PROGRAMA D’ACTES PER AL 75è ANIVERSARI (*)

Abril 2014
Dia 1
Inici de l’aniversari, amb roda de premsa a l’es-
glésia de Sant Lluc (Castrum dels Manaies) a les
11 hores.
Dia 4
Acte Acadèmic a càrrec del Sr. Joaquim Nadal, a
l’EspaiCaixa de Girona a la plaça Poeta Mar-
quina de Girona, a les 20 hores.
Dia 5
Desfilada del Maniple de Manaies pels carrers
de Girona, a les 18 hores.
Dia 5
Inauguració de l’escultura de Sant Pau a la for-
nícula de la façana principal de l’església de
Sant Lluc, a les 19.30 hores.
Dia 5
IniciConcursEscolardeCartells de SetmanaSanta.
Dia 5
Inici del Concurs de Fotografia obert a profes-
sionals i aficionats.
Dia 6
Sortida del Maniple per la sessió fotogràfica pel
Barri Vell, a les 10 hores.
Dia 18
Lliurament, com a record de l’aniversari, de Ci-
rials per a la Secció de Vestes.

Maig 2014
Dia 10
Dins del certamen Temps de Flors, inauguració
del Projecte floral dedicat als Manaies de Gi-
rona, a l’església de Sant Lluc.
Dia 30
Inauguració Exposició “75 anys de la Confraria
de Jesús Crucificat-Manaies de Girona”, a l’es-
glésia de Sant Lluc. Romandrà oberta fins al 31
de juliol de 2014.

Agost 2014
Dia 29
Inauguració a Sant Lluc de l’Exposició “Set-
mana Santa i Manaies en Miniatures”. Roman-
drà oberta fins al 10 d’octubre de 2014.

Novembre 2014
Dia 29
Acte d’homenatge a les persones que han fet de
Reis a la Cavalcada durant tots aquests anys.

Gener 2015
Dia 5
Retransmissió de la Cavalcada de Reis de Gi-
rona per TV3.

Febrer 2015
Dia 8
Acte iMissa a laCatedral deGirona, per a tots el di-
funts de la Confraria en aquests 75 anys.

Dia 28
Presentació del llibre commemoratiu del 75è
aniversari.

Març 2015
Dia 3
Inici cicle conferències sobre el tema: “ Present i
futur de les celebracions litúrgiques de la Set-
mana Santa en el segle XXI.”

Dia 6
Inauguració, exposició i repartiment de premis
del Concurs de Fotografia a la Casa de Cultura.
Romandrà oberta fins al l8 d’abril de 2015.

Dia 7
Acte d’homenatge a totes les persones que han
sigut Pendonistes de la Confraria durant
aquests 75 anys.

El programa d’actes i activitats per commemorar el 75è aniversari s’engloba en el període
de temps entre l’1 d’abril de 2014 i el 10 d’abril de 2015, amb l’objectiu d’oferir, a tot el tei-
xit sociocultural de la ciutat i públic en general, una sèrie d’actes i activitats que, a part de
gaudir-ne, siguin un referent en la vida social i cultural de la ciutat de Girona, i a la vegada
que tothom, institucions, associacions culturals, escolars, ciutadans i visitants en general,
participin i es facin seva aquesta celebració. Els Manaies són de Girona i Girona és Manaia.

Aquests actes se succeiran durant tot un any. El gruix d’aquests esdeveniments es concen-
traran els dies que engloben les setmanes santes dels anys 2014 i 2015, i la resta s’aniran
desenvolupant en l’espai de temps restant.



En aquesta relació d’actes, s’han d’afegir els que tradicionalment organitza i participa la Confraria anualment, ja
que tenen la seva programació a part.
Com cada any, durant els mesos de març i abril, organitzem les visites al Castrum dels Manaies adreçades a les
Escoles de la ciutat.
L’Associació de Guies Oficials de Girona durant l’estiu del 2014, amb motiu d’aquest aniversari, han programat
visites turístiques a la Girona Romana.

(*) Si per raons alienes a l’organització, les dates, les hores i els llocs pateixen una variació, s’informarà oportunament.

La Comissió Organitzadora del 75è aniversari

PROGRAMA D’ACTES PER AL 75è ANIVERSARI (*)

Confirmeu assistència

Diumenge 6 d’abril, a les 9 hores
En motiu de la convocatòria del CONCURS DE FOTOGRAFIA AR-
TÍSTICA, que hem organitzat dins els actes de celebració del 75è
Aniversari de la Confraria, amb la finalitat de facilitar als concursants
el poder captar fotografies inèdites de tot l’entorn del Maniple, CON-
VIDEM, a tots els manaies titulars i suplents que vulguin col·laborar
amb aquesta actuació, a venir el diumenge dia 6 d’abril, de 10.00
a 13.00 h al Castrum, per sortir en formació pels carrers del Barri
Vell i repartir-se pels sets fotogràfics situats en el llocs emblemàtics
que ha triat la Comissió organitzadora del concurs.
Tota persona interessada a col·laborar en aquesta acció, es
podrà apuntar el dia de l’assaig extraordinari del Maniple
programat pel divendres dia 4 d’abril, a la taula que s’habi-
lita a l’entrada de Sant Lluc per passar llista dels assistents.
Cal fer esment que aquesta activitat no representarà obtenció
en punts extres.

Sortida especial
SESSIÓ FOTOGRÀFICA

www.manaies.org

Dia 15
Concert a l’Auditori de Girona de Música Clàs-
sica dins del cicle d’Ibercàmara amb motiu de
l’aniversari.
Dia 23
Inauguració i repartiment de premis del Con-
curs Escolar de Cartells de Setmana Santa en el
Teatre Municipal. El guanyador serà el Pòster de
Setmana Santa del 2016.
Dia 29
Concentració de manaies, armats i estaferms de
les comarques gironines, per desfilar pels car-
rers de la Ciutat.

Dia 29
Concurs Istagram amb motiu de la concentració
de manaies.

Abril 2015
Dia 1
Acte d’inauguració d’una plaça dedicada als
Manaies i Confraria de Jesús Crucificat, i oferi-
ment d’una Escultura commemorativa del 75è
aniversari a la ciutat de Girona.

Dia 10
Acte de Cloenda del 75è aniversari.
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ACTIVITATS ESCOLARS PER AL 75è ANIVERSARI
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En commemoració del 75è aniversaride la reaparició dels Manaies de Girona, després de la Guerra Civil,
la Confraria de Jesús Crucificat–Manaies de Girona prepara un seguit d’actes i activitats de celebració de
caire social i cultural que s’esdevindran a la nostra ciutat entre l’1 d’abril de 2014 i el 10 d’abril de 2015.
La nostra confraria és una de les associacions gironines més reconegudes dins l’àmbit cultural i tra-
dicional, dins i fora de la ciutat, per la nostra participació en el context de la Setmana Santa, i també
d’una clara vocació de servei a la ciutat en actes com l’organització de la Cavalcada de Reis any rere
any, des de fa dècades.
És amb aquest esperit d’implicació ciutadana que volem fer partícip la ciutadania de tots aquests actes
de celebració i, en especial, a les escoles, per convidar-vos a les dues activitats que s’han programat per
als infants de la ciutat, amb la col·laboració de la Caseta de la Devesa.
Aquestes activitats són les següents:
– Visita al Castrum dels Manaies de Girona.
– Concurs de cartells de Setmana Santa dels Manaies de Girona.
La primera activitat no és pas nova, sinó que la nostra confraria l’ofereix des de fa uns 10 anys de forma
continuada, per donar a conèixer als nens una mica de la nostra història, i explicar-los què representen
els manaies, quin és el seu equipament i com s’organitza la formació. Per celebrar el 75è aniversari, la
confraria oferirà un material pedagògic nou a les escoles.
La segona activitat és un concurs de cartells adreçat als infants que cursin cicle mitjà o superior de primària,
el guanyadordel qual serà el cartell oficial delsManaies deGironade la SetmanaSantade 2016.Aixímateix,
la confraria té prevista una exposició de totes les obres o d’una selecció de lesmillors propostes presentades,
en una de les Sales Municipals d’Exposicions que tindrà lloc entre març i abril de 2015.
A través del llibret d’activitats per a les escoles de la Caseta de la Devesa, es pot veure més detalladament
la informació referida a dates, inscripcions i altres detalls d’interès organitzatiu per als centres escolars.Així
mateix, les bases del concurs de cartells es poden demanar al correu 75aniversari@manaies.org
Per conèixer més detalls del desenvolupament de les activitats commemoratives del 75è aniversari dels
Manaies de Girona, tot animant a les escoles a participar amb els seus alumnes de les activitats programa-
des, us emplacem a consultar la nostra pàgina web en la qual s’anirà informant progressivament.



SETMANA SANTA 2014

Benvolguts manaies, confrares, amics i mai-
nada tota. Sembla estrany, fa quatre dies dèiem
adéu a un any i, sense adonar-nos-en, les tar-
des s’estan allargant, les mimoses floreixen i
en un no-res floriran els llorers per omplir les
esglésies per la benedicció del Diumenge de

Rams. Després entrarem de ple a la setmana de dolor que ens portarà al Divendres Sant quan,
a Girona, sortirà la processó del Sant Enterrament.

Aquesta Setmana Santa, per als gironins confrares i manaies que conformem la Confraria de
Jesús Crucificat “Manaies de Girona“ serà un any de preparació del 75è aniversari dels Mana-
ies. Els que hem viscut el 25è i principalment el 50è aniversari, es va produir un gran canvi amb
la col·laboració de molts confrares per portar a terme la rehabilitació de l’Església de Sant Lluc,
ara Castrum dels Manaies, la concentració de Manaies de tot Catalunya el diumenge de Rams,
l’edició del llibre dels Manaies i més... Penso que l’esforç de tantes persones per aconseguir
aquesta fita no es pot oblidar, l’hem de tenir molt present. Un dels fets més importants va ser
passar de Casa Carles a tenir Castrum propi, que fa que ens en sentim molt orgullosos d’haver-
hi col·laborat i d’haver-lo aconseguit. En aquest indret, porten a terme diverses activitats. La
Girona que jo estimo, el meu primer llibre, va ser el primer acte que s’hi va fer després de la in-
auguració i l’han seguit molts altres, entre ells Temps de Flors.

Mentre tot això s’estigui preparant, Girona viurà una altra Setmana Santa que omplirà els car-
rers del Barri Vell. Primer, per fer l’entrega del pendó el Dimecres Sant, i el Divendres, per as-
sistir a la processó del Sant Enterrament.
M’agradaria que tornés aquell esperit de
la Setmana Santa de quan era jove, on els
Dijous Sants, a partir del migdia, ja es per-
cebia que l’endemà era el Divendres de
dolor. Les botigues abaixaven portes, les
ràdios i televisions deixaven d’emetre,
sols es podia escoltar música sacra. Era
una paralització de la ciutat que et por-
tava a un silenci que fugia del brogit dels
altres dies. En els carrers del Barri Vell, de
les finestres es podia sentir l’olor de bu-
nyols acabats de fer per portar-ne un pla-
tet als veïns, per saber si eren més bons
que els de l’any passat. Arribarà el Di-
umenge de Glòria i a esperar la Setmana
Santa del 2015 amb un 75è aniversari ple
de celebracions.

Des d’aquestes ratlles, felicito al nou pen-
donista i li desitjo que ho visqui i gaudeixi
com ho vaig viure jo.

M. Carme Ribas i Mora
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A LA BANDERA
Fa temps ens vàrem conèixer.
Va ser un dimecres Sant;
mirava la forma d’acomodar-te
a mida que anava caminant.
Vells carrers de Girona,
baixades i pujades de la Catedral;
més a poc a poc o de pressa,
sempre al ritme de llances, bombos, pifres i timbals.
En tots els esdeveniments
has estat present,
amb fred, calor, pluja o vent.
Per això, el que representes
i ens fas memòria,
demano a St. Pau, el nostre Patró,
llarga vida per a tu, el maniple
i la nostra història.

Pere Juandó
Optió Banderer
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UNA QUARESMA PER PENSAR

EL PAS O “MISTERI” DE LA CAIGUDADE JESÚS

Per Francesc Masdevall i Reitg

Enguany ens proposem dedicar aquest article a la nostra Sec-
ció de Vestes, per satisfer el compromís d’iniciar, algun dia, la
recerca i publicació d’alguns dels seus esdeveniments passats
i viscuts. L’escrit de l’any passat, però, ja feia una excepció
amb l’Exvot de la Confraria a la Verge dels Àngels, després
d’una llarga sèrie d’articles dedicats exclusivament als Ma-
naies.

El tema que tractarem serà el Pas de la Caiguda de Jesús que
acompanya la nostra Secció de Vestes. Té el mèrit de ser el
primer “misteri” (1) que es va construir després de la Guerra

Civil, en restablir-se novament les celebracions religioses de Setmana Santa i la tradicional
processó del Divendres Sant que la situació crítica del país havia suprimit l’any 1932.

Però abans cal situar aquest esdeveniment reculant als orígens del nostre actual Maniple de
Manaies. Quan l’any 1940 es va fer l’esforç inicial perquè la recent recuperada processó del
Divendres Sant tornés a tenir una formació de manaies, aconseguint llogar a última hora
unes miserables disfresses, es donà, sense pensar-ho, el primer pas envers un objectiu pri-
mordial: la creació d’una formació de Manaies definitiva que reunís tot el prestigi i la serietat
que la seva finalitat i la nostra ciutat requerien. L’any següent, aquest primer objectiu va
ser aconseguit àmpliament amb un Maniple compost de trenta manaies perfectament equi-
pats amb uniformes propis i amb un esperit que sobrepassava totes les expectatives.

Els dos anys següents, amb l’augment de sol·licituds, es proposà als manaies d’enquadrar-
los dins alguna de les antigues confraries, però prevalgué el criteri de la seva independèn-
cia. Va ser llavors quan es perfilà un segon objectiu: els Manaies tenien finalitat, vida i
entusiasme suficients per constituir-se en entitat pròpia. Entenent-t’ho així, el Bisbat va de-
cretar constituir-los en Pia Unió de Jesús Crucificat, amb Consiliari i sota el patronímic de
Sant Pau Apòstol, instituint-los canònicament a la Capella Gregoriana de la nostra Cate-
dral. (L’any 1947 la Pia Unió s’elevava a la categoria de Confraria).

Aconseguit aquest segon objectiu, l’activitat dels Manaies, instituïts ara en Pia Unió, no
podia paralitzar-se, sinó que prosseguint amb la labor de revalorització de la nostra Set-
mana Santa, i entenent que l’esforç havia d’esmerçar-se ara en recuperar els tradicionals
“misteris” o passos de la processó del Divendres Sant, prengué la iniciativa de la construc-
ció d’un pas que acompanyaria una Secció de Vestes de la Pia Unió que es crearia per aquest
fi. Aquest esdeveniment va ser l’inici, i a la vegada l’estímul, per a la fundació de noves
confraries i nous passos i la recuperació dels elements populars i religiosos, i la iconografia
de la processó. Arribats aquí, els Manaies havien aconseguit el tercer objectiu.
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Primers intents per a la realització d’un pas

En l’arxiu de la Confraria, el document més antic que fa referència al propòsit de construir
un “misteri” per a la processó del Divendres Sant, està en una acta datada el 10 de gener de
l’any 1944. En aquesta acta, s’acorda sol·licitar ajuda econòmica al nostre Prelat, el bisbe
Josep Cartanyà, per a la construcció del pas que s’intentaria construir aquell any, indicant
que, si no hi trobava inconvenient, aniria acompanyat d’una Secció de Vestes. També es
planteja fer una gestió al taller d’imatgeria religiosa l’Art Cristià d’Olot, i fer igual consulta
a l’escultor gironí Joan Carrera i Dellunder (2). Es desconeix el desenvolupament d’aques-
tes gestions.

És interessant treure a la llum uns esbossos que el president de l’entitat, Joaquim Pla i Dal-
mau, va fer per intentar trobar una solució per al nou pas. Probablement seria la proposta
presentada a l’Art Cristià i al Sr. Joan Carrera, però no en tenim constància. Es tracta d’una
idea per al Pas del Deteniment, que desenvoluparia l’escena de la detenció de Jesús a l’hort
de les oliveres, en el moment del petó de Judes, quan Sant Pere s’encara amb la turba de
Getsemaní, representada per dos soldats romans. Les làmines, a tinta negra, dibuixen un
grup escultòric de cinc figures vestides, detallant la construcció per part d’un escultor, d’uns
maniquins que obligarien a deixar resolta la part vista de les figures i mantenir l’estructura
interior per vestir-la convenientment segons el personatge a representar. Les escultures ves-
tides de roba podien facilitar la realització, per la facilitat en la confecció, a Girona, de la part
tèxtil que, a més, sintonitzaria bé amb els antics “misteris” de la processó d’abans de la
Guerra, ja que els gremis titulars d’aquests passos els havien concebut així, encara que ara
hauria estat necessari eliminar la impressió grotesca i terrorífica que desprenien aquelles
figures tan elementals.

Una primera solució de disposició de figures per al Pas del Deteniment.
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Tornant amb la proposta a formular a l’escultor Joan Carrera i Dellunder, és interessant de-
tallar que aquest artista, l’any 1930, amb la finalitat d’anar substituint els vells passos de l’an-
tiga processó, per altres més moderns i de millor qualitat artística, va rebre l’encàrrec de
formar el grup escultòric denominat La Presa o petó de Judes. Es va estrenar en la processó de
l’any 1931 i va causar molt bona impressió. La vida d’aquest pas va ser molt efímera, ja que
l’any 1932 la situació crítica del país suprimí la Setmana Santa al carrer, i l’any 1936, la re-
volució el destruí just abans d’esclatar la Guerra Civil.

Una segona disposició, més elaborada, pel Pas del Deteniment.

Detall de la part vista de les figures. La resta seria un maniquí que es vestiria
amb la roba convenient.



27

Referent a la idea de Joaquim Pla respecte al Pas del Deteniment, en el cas que la proposta al
Sr. Carrera hagués estat aquesta, aquest escultor ja hauria reunit una certa experiència ha-
vent concebut, anys abans, aquesta mateixa escena per al grup escultòric del pas La Presa o
petó de Judes.

El pas de la Caiguda de Jesús

Una nova recerca a Olot resultà afortunada. Amb la previsió convenient, una comissió es va
desplaçar a aquella ciutat per fer tractes amb la Casa Sacrest per intentar aconseguir el grup
escultòric adequat (3).

Els arxius de la Confraria no detallen res sobre la realització de les escultures. Solament uns
pocs documents concreten que, el dimarts 6 de març del 1944, el transportista assignat hau-
ria de portar-les des d’Olot fins a Girona. Mentrestant es construiria la plataforma de fusta
i al mateix temps es visitaria l’artesà gironí del carrer de les Ballesteries, Sr. Francesc Boix,
per a la possible construcció dels quatre fanals per a la il·luminació. També s’enviaria a bus-
car la tela de vellut negra i els ornaments que vestirien els flancs del pas.

Les figures, arribades a Girona, es confiaren al reconegut artista Joan Orihuel (4) que les va
retocar i policromar. El “misteri” representa una de les caigudes de Jesús amb la creu a coll
camí del Calvari, acompanyat d’un soldat romà amb llança i capa, amb actitud compassiva
enfront l’actitud airada d’un botxí representat amb el tors nu. Aquest grup escultòric, amb
“manaia inclòs”, s’avingué molt bé a la intenció dels Manaies.

Any 1944. El “misteri” de La Caiguda de Jesús, la tarda del Dijous Sant, dia de la seva
estrena, exposat a l’església del Carme. Cal observar les làmpades originals.
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Es va preveure transportar el pas en pro-
cessó, a pes sobre els muscles de nou homes
mercenaris col·locats sota el cadafal i amagats
darrere les cortines negres. Aquest sistema,
de maniobra complicada, continuà tres anys
més. L’any 1947 se suprimí per feixuc i one-
rós, instal·lant dues rodes pneumàtiques en
un suport de fusta collat al centre de la pla-
taforma que quedà basculant. S’allargà la
llargada del pas amb quatre barres de fusta
octavada, folrada de vellut, per on els nous
portants podrien exercir el tir. D’aquesta ma-
nera, els confrares de la Secció de Vestes pre-
nien el relleu, assumint l’honor de ser
portants del “misteri”.

Aquests treballs de reforma es realitzaren als
tallers de l’Editorial Dalmau Carles Pla, situats
a l’encreuament del carrer Joan Maragall amb
carrer La Salle. Com que no ho tenien clar, per
evitar sorpreses, es va fer la prova de maniobra
del nou sistema, a la mitjanit, arrossegant el pas
al lloc més compromès: els Quatre Cantons (Ar-
genteria-Ballesteries) per fer girar tot l’emba-
lum entre les quatre cantonades talment com si
fos la processó.

L’any 1949 es varen efectuar més reformes al
“misteri” i a tal efecte s’anomenà una comis-
sió formada per Joaquim Pla, Antoni Oliver,
Narcís Omedes i Josep M. Palomer que efec-
tuaren un desplaçament a Barcelona per la re-
novació de la il·luminació del ”misteri” així
com la motllura lateral de remat. Mentres-
tant, però, el president Joaquim Pla havia fet
un estudi d’aquests llums, els quals repro-
duïm en aquest article, que serviren de model
per a la proposta plantejada. El resultat de la
gestió fou l’adquisició de quatre artístics
grups de làmpades de llautó daurat amb qua-
tre tulipes de vidre cada una. Es varen ins-
tal·lar i electrificar i són les que actualment
figuren al pas.

Any 1946. El pas portat a pes de
muscles a la processó del Divendres

Sant, a la plaça del Vi.

Disseny de la làmpada a adquirir
a Barcelona.
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S’aprofità aquesta ocasió per proposar a l’artista Joan Orihuel que efectués la decoració del sòl
de la plataforma del pas aplicant-t’hi un terra de guix pintat, dins del qual s’instal·larien tres
reflectors per il·luminar, directament, les tres figures del grup escultòric. També es va aplicar
una motllura als laterals del pas amb fusta daurada a mà que millorà la qualitat ornamental.

L’acompanyament del pas de la Caiguda de Jesús

Prèviament a l’estrena, la tarda del Dijous Sant de 1944, el nou “misteri” es va exposar pú-
blicament per ser admirat pels nostres conciutadans, a l’església de la Mare de Déu del
Carme, escortat per una guàrdia de quatre manaies que s’anaren rellevant.

El Divendres Sant, la nova Secció de Vestes de la Pia Unió va acompanyar, amb tota solem-
nitat, el “misteri” a la Processó del Sant Enterrament, actuant de penonista el senyor Joan
Tarrés. El nombre de vestes, grises amb faixa de vellut negra, s’elevà a la trentena, esdeve-
nint les primeres en portar un hàbit nou a la processó de Girona. Les capes color carmesí no
s’introduïren fins l’any 1949.

Els manaies se sentien orgullosos de la feina ben feta; de la nova Secció de Vestes i del nou
“misteri” incorporats a la processó, que, a més, el Maniple precedia immediatament davant
d’aquella secció en l’ordre de la processó. Darrere les nostres vestes grises seguia la resta de
confraries, congregacions i corporacions de l’època. És a dir, que tota la nostra institució
–manaies, vestes i pas– formaven un sol bloc davant la processó. Però aquesta avinentesa
no es pogué mantenir en incorporar-se noves confraries que, per ordre cronològic, ens ha-

Any 1953. El pas a la processó del Divendres Sant, amb les noves làmpades.
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vien de precedir, com va ser l’any 1947 amb la Confraria de Sant Honorat amb el Pas de la
Institució de l’Eucaristia. Segons algunes fonts, es va plantejar fer alguna excepció a l’ordre
per mantenir aquella unitat. En certa ocasió, s’evità aquella excepció destacant una guàrdia
de manaies a escortar el pas durant la processó, la qual cosa va servir de penitència als so-
ferts manaies que van haver d’assumir aquesta funció, tot mantenint l’evidència que el Pas
de la Caiguda de Jesús pertanyia a la Confraria dels Manaies.

L’any 1949, la junta de la Confraria, per completar la presentació de la Secció de Vestes, va
decidir portar a terme la nova etapa de vestuari i va fixar el model definitiu de la capa color
carmesí que portarien a partir d’aquell any. Als arrengladors, penonista i guionista, així com
a la presidència de la Secció, se’ls assignà cucurulla carmesí.

L’opinió ciutadana

Com a reflex fidedigne del que es palpava a la nostra ciutat respecte als Manaies, hem cregut
interessant traduir i reproduir part d’un article del Dr. Bolós, del 6 d’abril de 1944, publicat al
diari Los Sitios amb el pseudònim “Gerión”, amb el títol “Angulo de la Ciudad”, sobre els ob-
jectius de la Confraria de Jesús Crucificat. Ho resumeix molt bé amb aquestes paraules

“En un principi algú podia creure que la iniciativa i l’activitat d’aquests joves gironins cent per cent, que-
daria limitada a refer i dignificar la companyia de pretorians que precedeix les processons de Setmana
Santa... Però ara es va veient que el veritable objectiu d’aquesta nova confraria és bastant més ample, ja
que s’encamina a renovar i mantenir el prestigi de tots els elements piadoso-populars que participen a les
nostres processons de Setmana Santa. Per això aquest any la Confraria de Jesús Crucificat no solament
assegura una lluïda companyia de manaies, sinó que enriquirà la processó amb un nou i magnífic “mis-
teri” d’aquests que són un veritable quadre plàstic on entra pels ulls de la multitud els episodis més des-
tacats de la Passió del Senyor. I acompanyant el “misteri” iran els confrares que podríem dir excedents,
amb vesta de color propi i diferent del de les altres Confraries i Congregacions que formen part del seguici.

Tot això representa un esforç, un entusiasme i un despreniment mereixedors del millor elogi. Per la nos-
tra part ho aplaudim amb tota efusió i ho agraïm en nom de tots els que agrada veure vives i conservades
a través dels anys les belles tradicions gironines.”

Deixem aquí el relat dels sis primers anys d’història del “misteri” de la Caiguda de Jesús.
Hem intentat plasmar tot el que ens ha semblat interessant i històric que, en aquest cas, és
tot el que sabem o podem trobar en l’arxiu de la Confraria. Les actuacions complementàries
efectuades en anys posteriors a l’estructura del pas no les hem explicat perquè no era el
propòsit d’aquest article.

Les actuacions descrites han posat en evidència la capacitat d’una junta fundadora que,
malgrat les limitacions i la penúria de postguerra, va saber crear uns Manaies dignes i amb
un amor propi extraordinari, que saberen imposar-se amb decisió, creativitat i encert, per
anar més enllà d’aquell primer objectiu en proposar-se dignificar la Processó del Sant En-
terrament i contribuir en l’esplendor de la Setmana Santa gironina. L’ideari i les bases fo-
namentals d’aquells deu primers anys són les que sustenten actualment la nostra Confraria
i la Processó del Sant Enterrament i aquest fet és digne del millor reconeixement.
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Agraeixo als amics lectors la seva fidelitat i al president de la Confraria, Narcís Reixach, la
possibilitat de poder col·laborar, un any més, amb la publicació d’aquests articles.

Setmana Santa de 2014

NOTES

(1) A Girona, als passos de la processó de Setmana Santa, el llenguatge popular els anomenava “misteris”. Això venia d’antic, de quan s’ha-
vien representat els “autos sacramentals” en els quals s’interpretaven escenes de la Passió de Jesús en el curs de la processó, o abans o després,
i, a vegades, a dins les esglésies. Certs excessos havien provocat una enèrgica intervenció episcopal. Amb el temps, aquestes escenes es limita-
ren a les processons per mitjà de representacions plàstiques en forma de grups escultòrics formant els “passos”. No és estrany, doncs, que el poble
continués denominant “misteris” aquestes figures que representaven les escenificacions dels antics “autos”.

(2) Joan Carrera i Dellunder fou un artista que en l’àmbit de la Processó de Setmana Santa gironina deixà algunes produccions. L’any 1931 va escul-
pir el “misteri” La Presa o petó de Judes que la revolució de l’any 1936 va destruir. L’any 1947, per a la Confraria de Sant Honorat, va fer el pas de
La institució de l’Eucaristia. L’any 1948 dissenyà la maqueta del pas de l’Oració a l’Hort, per a la Confraria de Sant Isidre Llaurador, que fou es-
culpit per l’escultor Barceloní G. Arquimbau. Joan Carrera i Dellunder va néixer a Torroella deMontgrí el 16 d'agost de 1889. Va cursar estudis a Bar-
celona, París i Brussel·les. Va ser amic i col·laborador de l’arquitecte Rafael Massó i company de Frederic Marés i Enric Monjo. El 1914 va guanyar
plaça a l'Institut d'Estudis Catalans, on va treballar com a dibuixant de l'arquitecte Puig i Cadafalch. L'any 1930 es traslladà aGirona, on va obrir una
Acadèmia d'Arts. Del 1931 fins al 1948 va treballar com a dibuixant a l'editorial Dalmau Carles Pla. Durant aquest període, el 1936, va ser designat
professor d'escultura de l'Escola Municipal de Belles Arts de Girona, de la qual més endavant esdevindria director, càrrec que va ocupar fins a la seva
mort el 1952. Desplegà una intensa activitat en els àmbits: escultòric, pictòric, retratista i fins i tot fotogràfic, i va rebre molts encàrrecs privats, ecle-
siàstics i municipals, com per exemple el baix relleu per la façana de la casa on morí Maragall, imatges de Sant Martirià i Sant Antoni, a Banyoles, el
bust de Garreta a la Devesa de Girona, etc. De la major part en podem gaudir en edificis i jardins de diverses poblacions, i al Museu d’Art de Girona.

(3) Ell llibre Els manaies de Girona, de Joaquim Alegret i Santiago Pérez, explica que la comissió de la Junta que es va desplaçar a Olot, als
tallers Sacrest, per fer l’encàrrec de les figures del nou “misteri”, varen viure una simpàtica anècdota quan els varen confondre a l’estació amb
inspectors de la temible, aleshores, Fiscalía de Tasas. A cap hostal no els volien servir l’esmorzar per por a ser inspeccionats. A plena penúria de
postguerra, per no passar per estraperlistes, tothom deia que no tenien res de res. Finalment es va desfer l’equívoc i tot va acabar amb un bon
esmorzar i amb bon humor.

(4) El pintor Joan Orihuel, nascut a Barcelona el 1907, en la seva estada professional a Girona, va ser un bon amic de la Confraria. Els primers
estudis vocacionals foren a la seva ciutat natal, i va fer, més tard, gires de perfeccionament per tot Europa. A Espanya, va estar com a copista
del Museu del Prado i d’El Escorial, i va ser pintor de cambra del Govern Espanyol. Els anys quaranta passà a residir a Girona per ser profes-
sor de l’escola de Belles Arts i catedràtic de l’Institut, i decorador de la Cambra d’Indústria i Comerç. Va crear l’Escola Pictòrica Gironina. En
la seva acadèmia, tingué com a alumne al nostre recordat president fundador Joaquim Pla i Dalmau, que va esdevenir un dibuixant excel·lent.
D’aquesta amistat vingué la vinculació del pintor amb la Confraria. L’any 1944, Orihuel va policromar les imatges del nostre pas de la Cai-
guda de Jesús que foren adquirides a la casa Sacrest d’Olot. Realitzà l’Exvot dels Manaies a la Verge dels Àngels. Col·laborà tant amb car-
tells i publicacions de la nostra Setmana Santa com en el programa de l’any 1948, amb una àmplia il·lustració dels elements de la Processó del
Sant Enterrament. Algunes d’aquestes obres, originals o reproduïdes, estan en el nostre Castrum. Després d’una llarga etapa gironina, Joan
Orihuel se n’anà a l’Argentina on també creà escola, i on va deixar obres de gran qualitat.

Gravat de Joaquim Pla i Dalmau.
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PROGRAMA D’ACTIVITATS - SECCIÓ DEVESTES

DIMARTS 8 D’ABRIL (PER ALS SOCIS)

De 18.30 a 20.30 hores, préstec de vestes, atxes i venda de complements.

DIMECRES 9 D’ABRIL (PER ALS SOCIS)

De 18.30 a 20.30 hores, préstec de vestes, atxes i venda de complements.

DIJOUS 10 D’ABRIL (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.

DISSABTE 12 D’ABRIL
De 16.00 a 18.00 hores, préstec de vestes, atxes i venda de complements.

DIUMENGE DE RAMS, 13 D’ABRIL
Al matí, jornada de portes obertes del Castrum.

DILLUNS I DIMARTS SANT, 14 i 15 D’ABRIL
De 19.00 a 20.30 hores, préstec de vestes, atxes i venda de complements.

DIMECRES SANT, 16 D’ABRIL
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, 18 D’ABRIL
Al matí, ornamentació i pujada dels nostres passos.

A les 19.00 h a Sant Lluc, concentració de totes les vestes per anar a recollir
el penoner.

A les 21.30 h a Sant Lluc, concentració de tota la secció de vestes per assistir
a la Processó del Sant Enterrament.
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DIMECRES 2 D’ABRIL
A les 20.00 hores, al Castrum de Sant Lluc reunió del comandament del Maniple.

DIVENDRES 4 D’ABRIL, assaig sortida extra:
A les 20.30 hores, reunió de tots els suplents al Castrum.
De les 21.30 a les 21.45 hores, el secretari passarà llista al Castrum.
A les 21.45 hores, s’hauran de recollir les llances i els timbals.
A les 22.00 hores, assaig general del Maniple.

DISSABTE 5 D’ABRIL
A les 17.00 hores, al Castrum de Sant Lluc reunió de tot el Maniple
per la sortida extra.

DIUMENGE 6 D’ABRIL
A les 9.00 hores, al Castrum de Sant Lluc, reunió dels voluntaris del Maniple per
la sessió fotogràfica.

DISSABTE 12 D’ABRIL
D’11.00 a 12.00 hores, visita al taller d’artesania Ramon Boix.
A les 16.00 hores, a Sant Lluc, assaig per a la mainada.

DIUMENGE 13 D’ABRIL
De les 10.00 fins a les 14.00 hores, jornada de portes obertes al Castrum
de Sant Lluc.

DILLUNS DIA 14 D’ABRIL I DIMARTS 15 D’ABRIL
A les 20.30 hores, reunió de tots els suplents al Castrum.
De les 21.30 a les 21.45 hores, el secretari passarà llista al Castrum.
A les 21.45 hores, s’hauran de recollir les llances i els timbals.
A les 22.00 hores, assaig general del Maniple.

DIMECRES SANT DIA 16 D’ABRIL
A les 19.00 hores, al Castrum de Sant Lluc, reunió de tot el Maniple.

DIVENDRES SANT DIA 18 D’ABRIL
A les 18.30 hores, al Castrum de Sant Lluc, reunió de tot el Maniple.
A les 22.00 hores, assistència a la processó.

* És una sortida opcional sense puntuació, per la qual el Maniple s’ofereix a realitzar una sessió
fotogràfica per indrets de Girona amb motiu del 75è aniversari.

PROGRAMA D’ACTIVITATS - SECCIÓ DE MANAIES
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NOTES DE REGLAMENT

Als assaigs de la sortida extraordinària, del Dilluns i Dimarts Sant s’aplicaran els arti-
cles 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 baixes 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 naixe-
ment. De no fer-ho, no puntuaran.

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

La secció d’èquites només haurà d’assistir obligatòriament a l’assaig de la sortida ex-
traordinària i a la del Dimarts Sant.

El manaia, tant titular com suplent, que no pugui assistir a qualsevol dels assaigs i
vulgui presentar justificant per poder acollir-se a l’article 19 del Reglament 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 de la sortida extraordinària
es podran presentar de manera excepcional fins al dissabte 5 d’abril a les 13.00 h.
Les justificacions d’absència a l’assaig del Dilluns Sant es podran presentar fins a
les 20.30 h del mateix dia. Les justificacions d’absència a l’assaig de Dimarts es
podran presentar fins a les 20.30 h del mateix Dimarts Sant. Les justificacions d’ab-
sències a l’assaig del Dilluns o del Dimarts Sant es podran presentar de manera
excepcional fins al Dimecres Sant a les 13.00 h, sempre que, a criteri de la Junta Di-
rectiva, l’absència sigui a causa de motius d’impossible coneixement a priori.
b) Els titulars: Les justificacions d’absència a l’assaig de la sortida extraordinària es
podran presentar de manera excepcional fins al dissabte dia 5 d’abril a les 13.00 h.
Les justificacions d’absència a l’assaig del Dilluns Sant es podran presentar fins a
les 22.00 h del mateix dia. Les justificacions d’absència a l’assaig de Dimarts es po-
dran presentar, fins a les 22.00 h del mateix Dimarts Sant. Les justificacions d’ab-
sències a l’assaig del Dilluns o del Dimarts Sant es podran presentar de manera
excepcional, fins al Dimecres Sant a les 13.00 h, sempre que, a criteri de la Junta Di-
rectiva, l’absència sigui a causa de motius d’impossible coneixement a priori.

Per a les justificacions d’absència als assaigs s’haurà d’acreditar demanera justificada,
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.
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NORMES DE PRESENTACIÓ, UNIFORMITAT,
ESTÈTICA I DISCIPLINA DELMANIPLE DEMANAIES

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 Directiva disposa les se-
güents normes d’uniformitat per a les sortides ordinàries i extraordinàries del Maniple:

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

2. Els colors dels mocadors de coll es correspondran amb el color de la Secció correspo-
nent, de la següent manera:
– Color groc: Seccions de Potentiors, d’escorta a la Bandera (Signes de les portes roma-

nes), Banda (timbals, bombos i pifres) i Signe de Comandament.
– Color vermell: Primera Optiada.
– Color verd: Segona Optiada.
– Color blanc: Tercera Optiada.
– Color blau: Équites.
– 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 deco-
ratiu 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 2014

ÉQUITES

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

Moret i Pastells, Quim Boix i Vila, Aleix Cuadrat i Pèlach, Daniel Falcó i Dispès, Joan

BOMBOS
Varés de Batlle, Max (Dec) Herranz i Pradas, Eudald Pradas i Jubert, Eduad Torres i Mendoza, Gustavo

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

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

II OPTIADA
Reixach i Blanch, Narcís (Optió)

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

Gutierrez i Alsina, Miquel
Font i Pujadas, David

Castells i Garangou, Josep M.
Lopez i Cadena, F. Xavier

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
Escatllar i Homs, Jaume
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BANDERA

Juandó i Marcó, Pere (Optió Banderer)

Puaté i Costa, Joan Lluís (Optió Comandament)

ESCORTA A LA BANDERA

FORMACIÓ MANIPLE ANY 2014

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

ESCORTA ÉQUITES

III OPTIADA
Masferrer i Castellá, Josep M (Optió)

Castillo i Barris, Lluís (Dec.)
Sureda i Jubany, Marc
Jordán i Vila, Candi
Candel i Serra, Jesús
Batlle i Díaz, Ivan
Ayats i Vidal, Enric

Cassany i Alemay, Marc
Milla i Guitart, Manel
Vila i Casellas, Oriol

Boadas i Vaello, Carles

Prior Tió, Ramon
(Signe)

Angelats i Muñé, Josep (Dec.)
Duran i Casas, Josep Lluís
Yoldi i Altamirano, Claudi

Sáez i Jubero, Àlex
Colom i Arnau, Xavier
Grau i Moré, Bernat

Roca i Geronés, Xavier
Bisbe i Pradas, Agustí

Darné i Freixenet, Oriol
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

I OPTIADA
Jou i Comas, Gaspar (Optió)

Massanas i García, Ricard (Dec.)
Subirà i Lorenzo, Xavier

Sant i Canal, Lluís
Murias i Closas, Aser

Reverendo i Mascort, Albert
Buiza i Canals, Jordi

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

Muñoz i Pérez, Joan J.
(Signe)

Borrell i Boada, Carles (Dec.)
Gauchía i Juncà, Jordi

Odubert i Martorell, Pau
Múrias i Closas, Joel

Serra i Farró, Josep M.
Borrell i Ripoll, Marc

Bonnin i Vilaplana, Marc
Trull i Poch, Eudald

Lapiedra i Fortuny, Àngel
Cots i Serrano, Santi
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TAULA DE PUNTUACIÓ
Manaies Titulars - Setmana Santa 2014

1 Juandó i Marcó, Pere 56 1 1 15 73

2 Jou i Comas, Gaspar 50 1 1 11 63

3 Puaté i Costa, Joan Lluís 46 1 1 14 62

4 Reixach i Blanch, Narcís 46 1 1 13 61

5 Masferrer i Castellà, Josep M. 44 1 1 15 61

6 Masdevall i Reitg, Francesc 47 1 1 12 61

7 Casas i Soto, Francesc 38 1 1 15 55

8 Casan i Luis, F. Xavier 37 1 1 15 54

9 Varés de Batlle, Max 36 1 1 13 51

10 Massanas i Garcia, Ricard 36 1 1 13 51

11 Castillo i Barris, Lluís 34 1 1 15 51

12 Garcia i Gómez, Manel 35 1 1 13 50

13 Mas i Cots, Narcís 35 1 1 13 50

14 Alenyà i Fugueras, Joan 34 1 1 14 50

15 Ministral i Masgrau, Jordi 33 1 1 14 49

16 Angelats i Muné, Josep 33 1 1 14 49

17 Muñoz i Pérez, Joan J. 34 1 1 12 48

18 Serra i Farró, Josep M. 29 1 1 12 43

19 Gauchia i Juncà, Jordi 29 1 1 12 43

20 Fonalleras i Codony, Jaume 29 1 0 12 42

21 Garcia i Hermando, David 28 1 1 12 42

22 Font i Pujadas, David 29 1 1 11 42

23 Cots i Serrano, Santiago 28 1 1 12 42

24 Prior i Tió, Ramon 29 1 1 9 40

25 Múrias i Dalmau, Santiago 26 1 1 12 40

26 Borrell i Boada, Carles 27 1 1 10 39

27 Murcia i Batllori, Rodolf 27 1 1 10 39

28 Tomàs i Bartra, Jordi 28 1 1 9 39

29 Castells i Garangou, Josep M. 27 1 1 9 38

30 Garcia i López, Joan B. 26 1 1 10 38

31 Tomàs i Bartra, Joan 29 1 1 6 37

32 Puaté i Puy, Joan 26 1 1 9 37

33 Viñas i Boluda, Arcadi 31 0 1 4 36

34 Mascort i Yglesias, Carles 25 0 1 10 36

35 Boadas i Vaello, Carles 26 1 1 7 35

36 Molina i Ginés, Xavier 22 1 1 11 35

37 Alibes i Cabrillana, Daniel 22 1 1 10 34

Núm. Cognoms i nom 1940-11 Any 2012 Any 2013 Extra Total
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TAULA DE PUNTUACIÓ
Manaies Titulars - Setmana Santa 2014

38 Pradas i Jubert, Eduard 23 1 1 9 34

39 Ribera i Pi, F. Xavier 22 1 1 10 34

40 Delgado i Velázquez, Enric 22 1 1 10 34

41 Jordan i Vila, Candi 23 1 1 9 34

42 Galera i Recasens, Jordi 22 1 1 10 34

43 Masdevall i Pi, Francesc 21 1 1 10 33

44 Pérez i Abuye, Diego 20 1 1 11 33

45 Lapiedra i Fortuny, Àngel 27 1 0 4 32

46 Castro i Ayllon, Elies 21 1 1 9 32

47 Subirà i Lorenzo, Xavier 21 1 1 8 31

48 Escatllar i Homs, Jaume 22 1 1 7 31

49 Molina i Ginés, Marc 20 1 1 9 31

50 Buisan i Montenegro, Jordi 20 1 1 8 30

51 Masdevall i Pi, Josep 18 1 1 10 30

52 Casan i Termes, F. Xavier 18 1 1 10 30

53 Cuadrat i Pèlach, Daniel 18 1 0 10 29

54 Cuadrat i Pèlach, Marc 18 1 1 9 29

55 Bonnín i Vilaplana, Marc 20 1 1 7 29

56 Prat i Viñals, Miquel 18 1 1 9 29

57 Rufí i Rigau, Carles 19 1 1 8 29

58 Sáez i Jubero, Àlex 21 1 0 6 28

59 Puignau i Moreno, Albert 19 1 1 6 27

60 Masferrer i Juliol, Aleix 16 1 1 9 27

61 Trull i Poch, Eudald 18 1 1 7 27

62 Cornellà i Font, Marc 15 1 1 10 27

63 Moret i Pastells, Quim 17 1 1 8 27

64 Sureda i Jubany, Marc 20 1 0 5 26

65 Pèlach de Ribot, Rafel 18 1 0 7 26

66 Herranz i Pradas, Eudald 17 1 1 7 26

67 Moret i Pastells, Marc 15 1 1 8 25

68 Cruz i Vázquez, Manuel 15 1 1 7 24

69 Soriano i Carreño, Josep 14 1 1 8 24

70 Yoldi i Altamirano, Claudi 15 1 1 6 23

71 Buiza i Canals, Jordi 16 1 1 5 23

72 Falcó i Dispès, Joan 17 0 1 4 22

73 Oduber i Martorell, Pau 16 1 1 3 21

74 Herranz i Pradas, Jordi 15 1 1 4 21

75 Bonifacio i Mallorquí, David 13 1 1 6 21

76 Coll i Casademont, Carles 14 1 1 4 20

Núm. Cognoms i nom 1940-11 Any 2012 Any 2013 Extra Total
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TAULA DE PUNTUACIÓ
Manaies Titulars - Setmana Santa 2014

77 Férnandez i Rodríguez, Carles 11 1 1 6 19

78 Font i Rodeja, Adrià 10 1 1 7 19

79 Pérez de Puig, Narcís 11 1 1 6 19

80 Ordis i Pla, Miquel 14 0 1 3 18

81 Planas de Farners, Joan M. 14 1 1 1 17

82 Sant i Canal, Eduard 10 1 1 5 17

83 Sant i Canal, Lluís 10 0 1 5 16

84 Roca i Geronés, Xavier 9 1 1 4 15

85 Pons i Pratsevall, Pere 8 1 1 4 14

86 Reverter i Nogué, Xavier 8 1 1 4 14

87 Colom i Arnau, Xavier 7 1 1 5 14

88 Lopez i Cadena, Francesc Xavier 7 1 1 4 13

89 De Quintana i Tuebols, Ricard 6 1 1 5 13

90 Ayats i Vidal, Enric 7 1 1 3 12

91 Borrell i Ripoll, Marc 6 1 1 4 12

92 Batlle i Díaz, Ivan 5 1 1 5 12

93 Torres i Mendoza, Gustavo Adolfo 7 1 0 3 11

94 Gutierrez i Alsina, Miquel 6 1 1 3 11

95 Ferrer i Crehuet, Santiago 6 1 1 3 11

96 Garcia i Vilar, Albert 5 1 1 4 11

97 Otal i Bautista, Joaquím 5 1 1 4 11

98 Barriuso i Vidal, Pere 5 1 1 4 11

99 Arana i Carreras, Carles 8 1 1 1 11

100 Bisbe i Pradas, Agustí 5 1 0 4 10

101 Murias i Closas, Aser 8 0 1 1 10

102 Boix i Vila, Aleix 5 1 1 3 10

103 Milla i Guitart, Manel 5 1 1 3 10

104 Candel i Serra, Jesús 5 1 0 3 9

105 Reverendo i Mascort, Albert 5 1 0 3 9

106 Darné i Freixenet, Oriol 6 1 1 1 9

107 Font i Rodeja, Marc 5 1 1 2 9

108 Murias i Closas, Joel 5 1 1 2 9

109 Herrera i Plana, Daniel 4 1 1 3 9

110 Grau i Moré, Bernat 4 1 1 3 9

111 Cassany i Alemany, Marc 4 1 1 3 9

112 Cassany i Alemany, Joaquím 4 1 1 3 9

113 Vila i Casellas, Oriol 4 1 1 3 9

114 Duran i Casas, Josep Lluís 5 1 1 0 7

115 Pradas i Ruiz, Daniel 2 1 1 1 5

Núm. Cognoms i nom 1940-11 Any 2012 Any 2013 Extra Total
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TAULA DE PUNTUACIÓ
Manaies Suplents - Setmana Santa 2014

1 Trull i Gimbernat, Josep Ma. 26 0 0 7 33

2 Muntada i Artiles, Joan 2013 22 0 0 7 29

3 Muntada i Artiles, Ramon 2013 18 0 0 11 29

4 Morera i Noguer, Roger 2014 7 0 0 2 9

5 Fina i Serrano, Josep Maria 3 1 1 1 6

6 Callís i Pascual, Carles 3 1 1 1 6

7 Castelló i Bravo, Julià 3 1 1 1 6

8 Creuhet i Baraza, Eduard 3 1 1 1 6

9 Martínez i Llapart, Eduard 3 1 1 1 6

10 Murias i Closas, Adrià 3 1 1 0 5

11 González i Frigola, Eloi 2 1 1 1 5

12 Llorens i Viñolas, Aniol 2 1 1 1 5

13 Morales i Fraguell, Jacint 2 1 1 1 5

14 Anda i Bataller, David 2014 3 0 0 1 4

15 Borrell i Ripoll, Sergi 2 1 1 0 4

16 Feliu i Alsina, Narcís 2 1 1 0 4

17 Codinach i Jara, Aitor 2013 2 0 0 1 3

18 Esturi Dalla-Chiesa, Xavier 1 1 1 0 3

19 Blanco Critg, Aleix 0 1 1 0 2

20 Fonalleras Font, Jordi 0 1 0 0 1

21 Mascort Aguado, Miquel 0 0 1 0 1

22 Omedes Hervàs, Arnau 0 0 1 0 1

23 Vila Boix, Lluc 0 0 1 0 1

24 Marquez Muñoz, Marc Antoni 0 0 1 0 1

25 Soberano Martínez, Ignasi 0 0 1 0 1

26 Esteba Estany, Josep 0 0 1 0 1

27 Alibés Pifarrer, Albert 0 0 1 0 1

28 Pujol Per, Iván 2013 0 0 0 0 0

29 Pujadas Casas, Nin 2013 0 0 0 0 0

30 Fonalleras Nadal, Joan 2014 0 0 0 0 0

31 Lèrida Serafín, Jordi 2014 0 0 0 0 0

32 Lèrida Serafín, Marc 2014 0 0 0 0 0

33 Ripoll Lluch, Joan 0 0 0 0 0

Núm. Cognoms i nom Any baixa 1940-11 Any 2012 Any 2013 Extra Total

OPTÍADA
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TAULA DE PUNTUACIÓ
Manaies Suplents - Setmana Santa 2014

1 Presas Carolà, Xavier 1 1 1 0 3

2 Coll Puig, Joan 1 1 0 0 2

3 Moreno Gómez, Jesús 1 0 1 0 2

Núm. Cognoms i nom Any baixa 1940-11 Any 2012 Any 2013 Extra Total

ÉQUITES

1 Falcó i Huguet, Carles 2014 49 1 1 6 57

2 Genover i Estévez, Joaquim 2 1 1 1 5

3 Cadena i Serramitja, Benet-Josep 1 1 1 0 3

4 Castillo i Niell, Adrià 2014 1 0 0 0 1

Núm. Cognoms i nom Any baixa 1940-11 Any 2012 Any 2013 Extra Total

BANDA PERCUSSIÓ

1 Moreno Asso, Gerard 2014 3 0 0 3 6

2 Mas Agustí, Narcís 1 1 1 0 3

3 Tomàs i Sánchez, Marc 1 1 1 0 3

4 Tomàs i Sánchez, Jordi 0 0 0 0 0

Núm. Cognoms i nom Any baixa 1940-11 Any 2012 Any 2013 Extra Total

BANDA PIFRES
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TAULA DE PUNTUACIÓ
Vestes - Setmana Santa 2014

1 Girón Cardona, Ferran 38 1 1 1 1 9 51

2 Jerez Fontao, Lluís 39 1 1 1 1 1 44

3 Masferrer Castellà, Pere 30 1 1 1 1 4 38

4 Esteba Cama, Josep M. 26 1 1 1 1 7 37

5 Mont Jordà, Josep M. 26 1 1 1 1 7 37

6 Vidal Banchs, Jordi 26 1 1 1 1 3 33

7 Xifra Anglada, Robert 26 1 1 1 1 2 32

8 Arbossé Puig, Narcís 21 0 0 1 1 7 30

9 Casas Buxeda, Josep M. 24 1 0 1 0 2 28

10 Amich Costa, Joaquim 25 0 1 1 1 0 28

11 Pèlach Busom, Francesc 24 1 1 1 1 0 28

12 Ventura Pujolràs, Narcís 22 1 1 0 0 3 27

13 Sagrera i Corbera, Mercè 22 1 1 1 1 0 26

14 Alguacil Marts, Josep 23 1 1 0 0 0 25

15 Ribera Borrell, Xavier 19 0 0 1 0 4 24

16 García i López, Rafel 20 1 1 1 1 0 24

17 Franquet i Font, Núria 19 1 1 1 1 1 24

18 Massanas i Ordóñez, Roser 13 1 1 1 1 2 19

19 López Salazar, Ambrosio 13 1 0 0 0 0 14

20 Casas i Turró, Olga 11 1 0 0 1 1 14

21 Jubany i López, Josep M. 7 1 1 1 1 1 12

22 Terrón i Gil, Melisa 3 1 1 1 1 0 7

23 Otal i Dalmau, Meritxell 2 1 1 1 1 0 6

24 Alegret i Rodeja, Anna 4 1 0 0 0 0 5

25 Castillo i Niell, Ànnia 3 1 1 0 0 0 5

26 Ibeas i Dalmau , Quim 2 1 0 1 1 0 5

27 Cabarrocas i Cuntallé, Alba 3 0 0 1 0 0 4

28 Juriol i Pons, Marta 2 0 1 1 0 0 4

29 Magro i Zorrila, Maria Isabel 1 1 0 1 1 0 4

30 Massanas i Ordóñez, Marina 3 0 0 0 1 0 4

31 Llapart Ramos, Fina 0 1 1 1 1 0 4

32 Sarret Marin, Josep Maria 0 0 1 1 1 0 3

33 Parra Enfedaque, Fina 0 0 1 1 1 0 3

34 Serres Mont, Pau 0 0 1 1 1 0 3

35 Mascort i Aguado, Maria 1 1 0 0 0 0 2

38 Cornellà Figueres, Anna 0 0 1 1 0 0 2

39 Grau Victori, Mireia 0 0 0 1 1 0 2

36 Serres Mont, Joan 0 0 0 0 1 0 1

37 Vera Pelach, Oriol 0 0 0 0 1 0 1

38 Graciano Marin, Maria 0 0 0 0 1 0 1

39 Graciano Marin, Pepi 0 0 0 0 1 0 1

Núm. Cognoms i nom 1940-09 2010 2011 2012 2013 Extra Total
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COMUNICATS

La Secció de vestes de la Confraria de Jesús Crucificat sortirà de San Lluc amb la túnica grisa i capa
granat, acompanyant amb devoció dels dos misteris de la nostras Confraria, “La Caiguda”, sortida
del taller Sacrest d’Olot, i “L’Ecce Homo” de l’escultor Domènec Fita.

Gràcies a la labor altruista de moltes persones per ressaltar i difondre l’art, la cultura i les tradi-
cions de la nostra Ciutat amb el manteniment i guarniment de flors dels nostres passos, aquest any,
a més, s’ha aconseguit millorar-ne la il·luminació amb focus de leds.

Com cada any posem a disposició de totes aquelles persones que vulguin, vestes i atxes per poder
participar en les sortides que la confraria farà per Setmana Santa.

Us demanem que us adapteu als dies i horaris establerts per a recollir-les, evitant venir a encarre-
gar o a recollir les vestes el mateix dia de les sortides, o sigui el Dimecres i el Divendres Sant, ja que
no us podríem atendre com us mereixeu.

A causa de les penúries que estan passant moltes famílies com a conseqüència de la crisi econò-
mica, aquest any farem una “recollida d’aliments” destinats a Càritas Diocesana. Es prega als con-
frares que aportin la seva donació quan vinguin a recollir les vestes.

Esperem la vostra participació i us agraïm un cop més la vostra col·laboració en els actes de la
Setmana Santa.

Qualsevol modificació del programa seria publicada a la nostra pàgina web: http://www.manaies.org
Josep M. Sarret i Marín

Secció de vestes

PENDONISTA 2014
Aquest any, s’ha nomenat pendonista de la
Confraria de Jesús Crucificat - Manaies de Gi-
rona el Sr. Josep M. Carmaniu i Busó.

Aquest nomenament es produeix com a re-
coneixement a la seva tasca com a confrare i
per tots els anys de dedicació a la nostra en-
titat.

SECCIÓ DE VESTES
Com cada any, es posa a la venda el cinturó
de vellut negre de la vesta amb l’escut oficial
de la Confraria brodat amb fil d’or. Es podran
comprar a l’església de Sant Lluc a partir de
l’1 d’abril tots els dies en què elCastrum estigui
obert al públic, consulteu el calendari d’aten-
ció a les vestes. El cinturó brodat val 30,00 €

i l’escut, 17,00 €.

La confraria té roba per fer vestes. Es podrà en-
carregar la confecció de la vesta al preu de 90 €,
també es pot comprar la roba al preu de 60 €.
Per a encàrrecs, caldrà trucar al número de
telèfon 972 212 105.

ORGANITZACIÓ VESTES
SETMANA SANTA 2014
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
Joaquim Amich i Costa
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:
Roser Massanas i Ordóñez

Arrenglador de la mainada:
Josep M. Esteba i Cama

Acompanyants de la mainada:
Mercè Sagrera Corbera
Cristina Mont Bonada
Fina Parra Enfedaque
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INFANTS SETMANA SANTA 2013

NOTES DE SECRETARIA

Els següents nens varen sortir d’infants
la passada Setmana Santa:

Banda de música
Dimecres Sant: Jordi Baró Araus
Divendres Sant: Eloi Alcaide Armengol

1a Optiada
Dimecres Sant: Marc Palahí Estirado
Divendres Sant: Miquel Murias Falgás

2a Optiada
Dimecres Sant: Pau Martínez Casademont
Divendres Sant: Jacob Calvo Ribas

3a Optiada
Dimecres Sant: Isaac Juanola Llovet
Divendres Sant: Carles Rigau Surroca

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 Di-
vendres Sant i poder puntuar.

La Confraria disposa d’un apartat de correus, el número 322, i un correu electrònic, ma-
naies@girona.com, 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
consultar 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 Confraria 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".
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Max Vares i de Batlle, Girona 1947. Escultor de formació
audodidacta.
El 19 de setembre del 2007, Artesania de Catalunya a Barcelona
li atorga el diploma de Mestra Artesà (Escultor).
Rep diferents diplomes per part d’Acunç Recerca i Divulgació de
la Comtal Vila de Besalú per la seva qualitat artística, any 2006.

CURRÍCULUM

Escultures col·locades

Exposicions individuals
ANY ESCULTURA EMPLAÇAMENT POBLACIÓ
1994 Exposició de Murals i Dissenys en Ferro Sala Alonso Ballester i Rosés Tortosa
1995 Exposició de Murals i Dissenys en Ferro Pub “Graus” Amposta
1995 Exposició de Murals i Dissenys en Ferro Sala d’exposicions de la Caixa de Tarragona Amposta
1996 Exposició de Murals i Dissenys en Ferro Sala Ateneu Riudarenes
1996 Exposició de Murals i Dissenys en Ferro Sala el “Xampany” St. Cales de la Ràpita
2011 Exposició “Escultòrica” 1991-2011 Museu de la Terrissa Quart
2012 Exposició “Escultòrica” 1991-2011 Centre cívic Ter Germans Sabat

Taller de retallables
ANY ESCULTURA EMPLAÇAMENT POBLACIÓ
2012 Manaia i Vesta Museu d’història de la ciutat de Girona Girona
2013 Manaia i Vesta Museu d’història de la ciutat de Girona Girona

Escultures col·lectives

Mostres d’art
ANY ESCULTURA EMPLAÇAMENT POBLACIÓ
1993 Creu dels Manaies en ferro i fusta de 1 x 0,8 m Art Girona Girona
1996 Pere Manaia. Escultura en ferro de 1,4 m Les arts Ramón Girona
1996 Domini Bernardus Militensis. Escultura en ferro de 2 m Giro flor Girona
1996 Versets Bíblics. Mostra de ferro Bar Ciutadans Girona
1997 Dimenso Corpore. Escultura en ferro L’estanc dels Ciutadans Girona
1998 Gustatum-Gustatus. Escultures en ferro Mobles la Fàbrica Girona
2004 Sempre amb vosaltres. Escultura en ferro L’estanc dels Ciutadans Girona
2006 Creu romànica amb Crist dimensionat. Pavillón Arles sur Tech, França
2008 Conjunt d’obres Local social de Quart Girona
2008 Reis Mags Coustouges Coustouges, França
2009 Reis Mags Pavillón Arles sur Tech, França
2009 Conjunt d’obres Château de la ville d’Eu Normandie, França

EL CARTELL D’ENGUANY

ANY ESCULTURA EMPLAÇAMENT POBLACIÓ
1990 Mural en ferro de 2,5 x 1,5 m Departament de Joventut de la Creu Roja Girona
1991 Mural en ferro de 1,5 x 1 m Secció de serveis Socials de l’ajuntament de Girona Taialà
1991 Monòlit en ferro de 5,5 x 1,75 m Fontajau Girona
1991 Creu de ferro de 4 x 3,5 m Santuari de Nostra Senyora dels Àngels Girona
1993 Piràmides de l’Alcalá. Estructura en ferro. La 1ª de 3,5 m i la 2ª de 4,5 m Auto Taller Alcalá-Taialà Girona
1993 Creu de Barça. Creu de les quatre barres.

Escultura en ferro de 2 x 1 m amb el Crist d’acer inoxidable Capella de F.C Barcelona Barcelona
1995 Plenis Velis. Escultura en ferro de 5 x 2 x 1 m Colera Colera
2006 Temps era temps. Mural en ferro de 1,5 x 1 m Auto taller Alcalá-Taialà Girona
2007 “VIDA” Escultura en ferro de 2 x 2 x 0,50 m Municipi de Quart Girona
2009 “LA DIADA” Escultura en ferro de 0,80 x 0,50 x 0,20 m La comtal vila de Besalú Besalú
2011 “FUTBOLISTA” Escultura en ferro de 2 x 1,5 m Camp de futbol de Besalú Besalú
2012 “LLEVANTADA” Escultura en xapa corten 2000 x 2500 x 800 m Masia Pelayo Platja d’Aro

ANY ESCULTURA EMPLAÇAMENT POBLACIÓ
2009 “JOURNE ENSOLEILLÉE” escultura en ferro i coure de 3 x 1 x 1 m Chateau de la ville d’Eu Musée Louis-Filippe XVI Normandie, França
2012 “LA MESCLA” escultura en ferro, altura: 6 m Place de la Mairie Le Soler, França

Diametre: 12M. Pes total: 4000K



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 sense mànigues. Aquesta observació va adreçada especialment als
nous manaies.

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 LESVESTES
1. A la processó, cal guardar silenci absolut i abstenir-se de tot allò que pugui fer perdre

solemnitat 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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