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SALUTACIÓ DEL PRESIDENT

Benvolguts confrares,

Quan rebeu aquest butlletí, voldrà dir que estem
novament a les portes de la Setmana Santa. Ha passat
un any des de l’última vegada que el Maniple de

Manaies i les Vestes varen sortir pels carrers de la ciutat per
participar en la Processó del Sant Enterrament.

I això és motiu d’alegria per a tots nosaltres, ja que la Confraria
encara està viva i ens permet celebrar el 75è Aniversari de la
fundació de la Secció de Vestes. L’any 2015 ja vàrem poder
celebrar l’aniversari de la refundació del Maniple de Manaies, un esdeveniment que ho
tenim viu en els nostres cors i que ens va deixar una petjada d’orgull d’associat envers les
persones que, en el seu dia, varen refundar la Confraria i a tots els confrares que durant
aquests anys, amb la seva fidelitat, han fet possible que aquest any puguem celebrar
aquest aniversari.

Per celebrar-ho comDéumana, hem preparat un programa d’actes, del qual teniu un complet
detall en les pàgines d’aquest butlletí, que a la vegada de gaudir de l’aniversari volem que
la ciutadania de Girona participi amb nosaltres de l’alegria d’una data tan significada.

En un altre ordre de coses, vull significar que en l'última Assemblea Extraordinària de
Socis, celebrada el dia 15 de febrer, va tirar endavant una proposta per debatre sobre la
modificació de l’article número 28 del Reglament Organitzatiu de Règim Intern, en el
sentit que s’accepti que en les sortides del Maniple de Manaies hi puguin participar
persones del sexe femení, proposta que l’Assemblea va aprovar amb el vot a favor del 92
per cent dels assistents.

Aquesta modificació obre un escenari esperançador per a la nostra Associació, ja que
obre la possibilitat que les associades femenines, que hi ha a la Confraria, puguin anar
vestides de Manaia en les sortides del Maniple, prèvia sol·licitud, s’incorporaran a la llista
de suplents i hauran de participar en totes les sessions d’assajos dels dilluns i dimarts
Sant. A mesura que es produeixin baixes entre els manaies titulars, aquestes s’aniran
cobrint amb les persones que estan en la llista de suplents i, entre ells, hi haurà les noies
que s’hi hagin apuntat.

Personalment, penso que això donarà encara més vida a la nostra Associació, ja que a part
de donar entrada a molta més gent que vulgui sortir en el Maniple de Manaies, hem donat
un tomb important de modernitat i una sensibilització als canvis socials que hi ha en la
societat actual. FELICITEM-NOS.

Des d’aquestes línies animo a totes les noies i els nois de la Ciutat que vulguin sortir en
el Maniple de Manaies, que vinguin a la seu de la nostra Associació, es facin socis de
l’Entitat i manifestin el seu desig de desfilar amb el Maniple.

Narcís Reixach i Blanch
President



6

C/ Sèquia, 20 - 17001 Girona - Tel. 972 20 40 62 - Fax 972 20 55 22
www.serveiestacio.com - girona@serveiestacio.com

Gratuït al mateix edifici i a la Plaça Constitució

Targeta professional
Per a professionals fins
al 20% de descompte

OB
ERT

:

De
dill

uns

a d
issa

bte

09.0
0 -

21.0
0 h

Targeta estalvi
Acumula 1 € de descompte
per cada 10 € de compra

Garanteix un mínim del 10% de dte.
que pot arribar al 20%

i canvia’ls per productes quan arribis als 50!

P



7

Acta de reunió de l’Assemblea General Ordinària

Ordre del dia:

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

2. Presentació, per a discussió i votació, del ba-
lanç econòmic i del pressupost de l’entitat, i
aprovació, en el seu cas, d’aquesta.

3. Informe de Presidència.

4. Precs i preguntes.

Desenvolupament de la sessió:

Inicia la sessió el President, Sr. Narcís REIXACH i
BLANCH, que saluda els assistents.

Tot seguit pren la paraula el Secretari, que fa la
lectura de l’acta de l’Assemblea General Ordinà-
ria de l’any anterior, segons el que disposa el pri-
mer punt de l’ordre del dia.

1. El Secretari, Sr. Pere BARRIUSO I VIDAL, lle-
geix l’esmentada acta i s’aprova per unanimi-
tat; sense que ningú tingui cap esmena ni
comentari a realitzar.

2. El Tresorer, Sr. Xavier SERRA i SAMBOLA, re-
alitza la presentació del balanç econòmic i del
compte de resultats de l’any 2017.

Prossegueix el tresorer fent la presentació de la
previsió d’ingressos i de despeses que integren el
pressupost de l’exercici 2018.

Seguidament s’aprova per unanimitat, tant el ba-
lanç i el compte de resultats de l’any 2017, com
la previsió d’ingressos i de despeses del pressu-
post del 2018.

3. Arribats al tercer punt de l’Ordre del dia, pren
la paraula el President per tal de fer l’exposició
de l’informe de Presidència, en què realitza
una relació de les activitats que s’han dut a
terme durant aquest any:

Un vegada més la nostra Confraria durant l’any
2017 ha portat a terme el programa anual d’acti-
vitats i que són la raó de ser de la nostra Associa-
ció; tot seguit i de manera resumida passo a
detallar:

LLOC: Seu social de Sant Lluc • DIA: Divendres, 2 de març del 2018 • HORA: 20.00 h
ASSISTENTS: S’adjunta relació dels confrares assistents a l’assemblea.

Acta de l’Assemblea General Ordinària de l’Associació Jesús Crucificat – Manaies de Girona,
celebrada el divendres 2 de març del 2018 a les 20.00 h, en segona convocatòria, al local social
de l’entitat, l’església de Sant Lluc, amb l’assistència de 35 associats.

Setmana Santa 2017

Durant els dies del 8 al 16 d’abril es va portar a
terme tot el programa d’activitats previstes per
aquests dies; va començar el dissabte dia 8 amb
l’assaig obert a tota la mainada de la ciutat, par-
ticiparen un bon nombre de nens i nenes que
varen gaudir d’allò més, assajant els moviments i
passos de les optiades i gaudint d’un merescut
berenar per recuperar les forces.

Els dies 10 i 11 van tenir lloc les dues sessions
d’assajos i, el dia 12, dimecres Sant, el Maniple
en formació va anar a portar el Penó al domicili
del soci Pere Ordis Dalmau, Pendonista d’Honor,
desfilant pels carrers de Girona per a gaudi de
tots els ciutadans; el Divendres Sant, el Maniple
i la Secció de Vestes varen participar en la Pro-
cessó del Sant Enterrament.

Volem agrair efusivament al Sr. Pere Ordis Dal-
mau per fer-nos l’honor de custodiar i portar en
Processó el penó de la Confraria.

Catifa de flors

Un any més, a la diada del Corpus Christi,
vàrem col·laborar amb el Bisbat de Girona i la
Junta de Confraries confeccionant una catifa
dins el recorregut de la Processó, seguint el pro-
jecte de la confrare Núria Franquet Font i un bon
nombre de companys varen cuidar de la seva re-
alització. A tots ells volem donar-los les gràcies
més efusives.

Exposició de flors i exposició de Soldats de plom

Dels dies 13 al 21 de maig vàrem renovar el
nostre compromís amb Girona Temps de Flors,
deixant gratuïtament Sant Lluc com espai per
realitzar un projecte floral, que aquest any va
ser dirigit per la Sra. Margarita Pla, sòcia de la
nostra Confraria i filla del Sr. Joaquim Pla Dal-
mau, que va ser President d’Honor de la nostra
associació.
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Els dies 21 al 29 d’octubre va tenir lloc, en aquest
edifici, el 22è Concurs de Soldat de Plom i l’ex-
posició de les figures i els treballs participants, or-
ganitzat per l’Associació El Baluard. Aquest és un
fix en les activitats que s’organitzen a Sant Lluc,
que ajuda en gran manera a donar a conèixer el
nostre patrimoni.

Joc de Trons a Sant Lluc

Durant els mesos de juliol, agost i part de setem-
bre, Sant Lluc va acollir un muntatge turístic a
partir de la rèplica del tron que es va fer servir per
rodar les escenes de la sèrie Joc de Trons a la ciu-
tat de Girona, i diverses peces d’attrezzo i deco-
ració que ajudaren a crear un ambient per atreure
el públic en general i invitar-lo a fer-se fotos, previ
pagament d’un tiquet. Es va signar un contracte
de lloguer i l’ús de la nau que ha deixat un be-
nefici econòmic molt important i que el tresorer
ha detallat en la presentació de comptes, que ha
fet amb anterioritat.

Cavalcada de Reis 2018

El dia 6 de gener, com és habitual i per encàrrec
de l’Ajuntament de Girona, vàrem organitzar i
treure pels carrers de la ciutat la tradicional Ca-
valcada de Reis, val a dir que, un any més, ens
hem de congratular de l’èxit que ha assolit entre
tots els ciutadans i públic en general. Això no vol
dir que deixem de treballar perquè any darrere
any sigui millor que l’anterior. Cal valorar la tasca
de ses Majestats i de la Confraria, amb la visita
que es fa el dia 6 a l’hospital Dr. Trueta per visi-
tar els nens i les nenes que aquell dia es troben
hospitalitzats en les seves dependències i portar-
los alegria i regals per fer més suportable la seva
estada.

També en els dies previs a les festes de Nadal i,
com és habitual, s’ha col·laborat amb els Serveis
Educatius de l’Ajuntament de Girona amb l’orga-
nització del concurs de fanalets de Reis a les es-
coles de la ciutat.

En aquest punt voldria comentar la polèmica que
cada any patim pel personatge del Rei Negre, de
si ha de ser una persona de color o, i com venim
fent des de sempre, una persona caracteritzada.
Quan s’arriba als voltants de Nadal, ens arriben

Acta de reunió de l’Assemblea General Ordinària

pressions i comentaris per forçar que la persona
que faci el paper de Rei Negre sigui una persona
de color, sense cap més requisit.

Aquest President no es cansa d’explicar que, des
que la Cavalcada l’organitza la Confraria, vol ser
una representació de l’arribada dels Mags
d’Orient desfilant pels carrers de Girona, i tots els
seus personatges són gironins voluntaris que es
caracteritzen per fer el seu paper, incloent-hi els
personatges dels Tres Reis. Des de fa més de vint-
i-cinc anys, aquests papers dels Reis recauen en
tres persones distintes, escollides per la Junta a
criteri dels mèrits que hagin assolit en la vida so-
cial, cultural i econòmica de la ciutat i a favor de
tots els seus ciutadans.

Aquest any la pressió no ha sigut diferent, fins i
tot podria dir que ha estat més insistent. A part de
trucades, comentaris, articles de premsa i mitjans
de comunicació (em remeto als diaris de la ciu-
tat i a Catalunya Ràdio) que tots haureu pogut lle-
gir i escoltar, s’hi ha afegit la petició del mateix
ajuntament.

Vaig tenir una reunió amb l’Ajuntament on una
vegada més vaig defensar el nostre model de
cavalcada explicant els criteris que apliquem
en la seva organització. A la reunió, es va arri-
bar als acords que, de forma resumida, passo a
detallar:

1. S’accepten els criteris i model d’organització
de Cavalcada de la Confraria de Jesús Crucifi-
cat Manaies de Girona.

2. Totes les persones que surten a les diferents co-
mitives de la Cavalcada, incloent-hi els perso-
natges dels Tres Reis, seran escollides per la
Confraria de Jesús Crucificat Manaies de Gi-
rona.

3. Col·laborar amb l’Ajuntament de Girona pel
cas que un any determinat ens proposin un
candidat de color, amb suficients mèrits que
hagin tingut incidència en la vida social, cul-
tural i econòmica de la ciutat, per fer el paper
de Rei Negre, s’acceptarà per part de la Junta
del moment. Això no vol dir que, si en una edi-
ció no es troba un ciutadà amb aquestes ca-
racterístiques, el paper de Rei Negre el podrà
fer qualsevol persona escollida per la Confra-
ria, una vegada caracteritzada per fer el paper.
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Setmana Santa 2018

Volem dir-vos que la Junta Directiva, en la seva
reunió del 15 de gener, va nomenar al soci CAR-
LES FALCÓ i HUGUET, pendonista d’honor per a
aquest any. En Carles ha acceptat l’oferiment i des
d’aquí li donem el nostre agraïment.

El cartell d’enguany és obra de l’artista Maria Àn-
gels Feliu. L’obra és un oli on es veuen un seguit
de manaies desfilant sobre un fons de diferents
colors. Felicitacions per aquesta magnífica obra i
aprofito, en nom de la Confraria, retre un agra-
ïment molt sincer a l’artista.

90è Aniversari Domènec Fita i Molat

Durant els mesos d’octubre fins a finals del
mes de gener, va tenir lloc, a la nostra ciutat, la
commemoració del 90è Aniversari de l'artista
Domènec Fita i Molat. Aquest homenatge va
girar entorn de cinc mostres de tota l’obra re-
presentativa de l’artista, repartida en cinc es-
pais expositius. En un d’aquests espais, el
celebrat a la Casa de Cultura de la ciutat, van
estar exposades les dues figures del Pas de
l’Ecce Homo, cedides per la Confraria, afegint-
se als actes commemoratius.

Aprofitant l’avinentesa que es varen haver de
treure les dues figures, s’ha utilitzat a fer una ne-
teja general a fons, principalment en el saneja-
ment de corcs i fongs.

Obres de manteniment

Durant aquest any, hem portat a terme el saneja-
ment i la rehabilitació de la teulada, situada a
l’ala dreta de l’edifici, al cim del local de la Sec-
ció deVestes. Ha consistit a canviar les teules pe-
rimetrals de la banda de l’androna, la instal·lació
d’una canalera i baixant per reconduir les aigües
pluvials, i instal·lació de barreres per foragitar els
coloms i gavians.

Quant a la rehabilitació de les façanes i el cam-
panar, queda ajornada per falta de finançament.
Vàrem demanar una subvenció a la Conselleria
de Cultura de la Generalitat, tota la tramitació
anava per bon camí i havia de ser aprovada abans
d’acabar l’any 2017 i poder començar les obres
aquesta primavera. Malauradament, el moment
polític actual, el canvi de consellers de Cultura
(un va dimitir i l’altre es troba actualment a Brus-
sel·les), i l’aplicació de l’article 155 ha fet im-
possible complir aquest calendari. Esperem que
una vegada es normalitzi aquesta situació pu-
guem iniciar altra vegada els tràmits.

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

Prenen la paraula els Srs. Lluís JEREZ I FONTAO,
Narcís VALTIERRRA I CAULA, Carles BOADAS I
VAELLO, Joaquim OTAL I BAUTISTA, Jordi BA-
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TALLÉ I TREMOLEDA, Joan ALENYÀ I FUGUE-
RAS, Francesc MASDEVALL I PI, Núria FRAN-
QUET I FONT, Carles MASCORT I YGLESIAS i
Narcís ARBOSSÉ I PUIG

- El Sr. Lluís Jerez felicita l’organització de la Caval-
cada d’aquest any, que ha estat com a espectador.

Agraeix la gestió del Sr. Narcís Reixach, President,
a l’Ajuntament per la Cavalcada.

Comenta que, actualment, a la Confraria cada
any que passa hi ha menys massa social i també
els manaies tenen menys suplents. Proposa que a
la Cavalcada de Reis es faci a les dones Rei, que
va dirigida als infants i que no ho sabran apreciar.

Explica també que en el Maniple de Manaies hi
surtin dones per evitar la manca de participants
en Setmana Santa.

Explica que també a la Festivitat de Sant Pau no
hi ha assistents.

Diu que la pàginaweb està sense activitat i que l’any
anterior ja ho va comentar i que continua igual.

El Sr. President respon que, el tema de les dones
en el Maniple de Manaies, la Junta no hi està pas
en contra.Que és un tema d’articles de reglament.

Comenta també que és cert que el Maniple està
en edat molt avançada i que ja es busca solucions
per a la seva renovació generacional.

En la Cavalcada de Reis, estudiarà, la Junta, la
possibilitat de fer REI les dones.

I referent a la pàgina web, que ja s’ha trobat una
persona que li doni vida.

- El Sr. Lluís Jerez demana a la Junta que, per a
l’assemblea vinent, es proposi poder fer un canvi
perquè entrin les dones al Maniple de Manaies i
no deixar passar més temps.

El Sr. President es compromet a crear una Comis-
sió per redactar la proposta de modificació de
l’article i que les dones puguin entrar en el Mani-
ple de Manaies.

- El Sr. Narcís Valtierra demana que per l’obertura
de Diumenge de Rams i Divendres Sant hi hagi
més voluntaris per ajudar en la porta d’entrada.

Proposa que a les persones que es facin socis se’ls
doni un Diploma o reconeixement o algun tipus
de campanya per animar els nens a fer-se’n.

El Sr. President contesta que la trista realitat és
que molts dels infants que es fan socis és per
poder sortir per Setmana Santa i després ja es
donen de baixa i no continuen.

I en el tema de l’obertura de Sant Lluc ja es bus-
carà ajuda.

- El Sr. Narcís Valtierra insisteix que, anteriorment,
en Divendres Sant es feien molts socis.

El Sr. President respon que actualment la ciuta-
dania en general, tant grans com petits, no agafen
compromisos de llarga durada.

- El Sr. Carles Boadas dona suport al plantejament
del soci Lluís Jerez que les dones puguin partici-
par en les sortides del Maniple de Manaies. Que
la seva filla no va poder sortir.

Demana que es pugui variar el recorregut de la
Processó del Sant Enterrament, ja que la gent de
les terrasses dels bars els fan comentaris.

El Sr. President respon que el recorregut de la Pro-
cessó és un acord de la Junta de Confraries i l’A-
juntament de la ciutat. Que fa uns anys ja es va
invertir el recorregut i que el pas per la Rambla
és encara una assignatura pendent de solucionar.

- El Sr. Joaquim Otal comenta que, com a membre
de Junta, veu que hi ha poques peticions per fer-
se soci i que s’han perdut les ganes d’associar-se
i comprometre’s.

- El Sr. Jordi Batallé comenta que, com a ex-
membre de Junta, està d’acord amb els esforços
que es fan.

Acta de reunió de l’Assemblea General Ordinària
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Proposa una comissió per poder fer un estudi i con-
sultes tant a la massa social de la Confraria com a
la ciutadania. I que, en funció de les respostes i opi-
nions recollides, s’actuï. Reconeix que costa captar
socis i que el problema està en l’edat de 14 anys. I
que actualment el Maniple és curt de manaies.

- El Sr. Joan Alenyà felicita per la Cavalcada, que
ha estat un èxit.

Recorda que la pàgina web de la Confraria està
inactiva.

Comenta que el Divendres Sant, el Maniple no
surt complet per culpa de l’article 22.

El Sr. President respon que reconeix que l’article
22 provoca manca de participants en el Maniple.
I que també hi ha manca de compromís i actitud
per part dels participants. Proposa un canvi de
l’article 22 i que només sigui per a les seccions
especialitzades com Banda i Equites.

- El Sr. Frances Masdevall explica el funcionament
de l’article 22 per a tots els assistents a l’Assemblea.

- La Sra. Núria Franquet està totalment d’acord
amb la proposta que les dones puguin participar
en el Maniple de Manaies. I proposa una Assem-
blea per poder modificar el canvi de l’article.

Comenta que actualment fa falta un canvi i que hi
ha la necessitat que les dones puguin sortir en el
Maniple de Manaies.

- El Sr.Carles Mascort agraeix que en la Loteria hi ha
gent que voluntàriament ajuda a la seva distribució.

Felicita i expressa la seva satisfacció per la soli-
desa econòmica actual de la Confraria.

Explica que anteriorment, en la proposta de par-
ticipar dones en el Maniple, pensava diferent,
però que actualment els temps canvien i que ell
crearia una comissió per modificar el reglament.

Comenta que la Confraria és important en la
societat gironina i que hi ha un problema ge-
neral de manca social i que seria interessant
que es busquessin solucions a partir de cam-
panyes a les escoles conjuntament amb la
Junta de Confraries.

- El Sr. Narcís Arbossé comenta que encara hi ha
la creença popular, dins de la societat gironina,
que la Confraria és un cercle molt tancat i limitat.

També explica que actualment la mateixa Pro-
cessó està minvant de participants. I que també hi
ha altres tipus d’entitats, no religioses, que també
s’estan quedant sense massa social.

El Sr. President explica que el proper 7 de març hi
ha una reunió de la Comissió del 75 Aniversari de
les Vestes i anima i convida a tots els assistents
d’avui, a l’Assemblea, que hi participin.

- El Sr. Jordi Batallé comenta que sobre l’article 22
s’hauria de modificar, però que en el cas de la
Banda troba correcte que un titular pugui donar
entrada en el Maniple a un suplent.

I que qui no vingui als assajos que no pugui sor-
tir, encara que tingui excusa o justificant.

Troba que potser es podria fer una setmana abans
de Setmana Santa, passar llista de les Optiades
per saber els participants i així poder anticipar-se
a les baixes i no sortir sense completar el Maniple.

Queden nomenats interventors el Sr. Francesc
CASAS i SOTO i el Sr. Carles BOADAS iVAELLO.

I sense cap més afer a tractar, es dona per finalit-
zada l’Assemblea General Ordinària, quan són
les 21.40 h, en el lloc i la data esmentats a l’inici.

Pere Barriuso i Vidal
Secretari

Narcís Reixach i Blanch
President

Francesc Casas i Soto
Interventor

Carles Boadas i Vaello
Interventor
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PENDONISTA 2018

Benvolguts confrares, manaies i vestes,

Vaig agrair enormament l’honor que penséssiu en mi per fer de pendonista el
passat any 2018. Honestament, no m’ho pensava pas, ni m’ho hauria imaginat
mai.

He sigut sempre un manaia més que, des dels anys 60,
cada Divendres Sant he assistit a la Processó del Sant
Enterrament. La primera vegada era suplent, però,
malgrat això, vaig sortir a l’Optíada del Sr. Colom. Poc
després ja vaig anar a la Banda, d’on no n’he sortit mai
més. Vaig sortir una vegada de pifre però, com que no
sabia tocar-lo, vaig xiular la marxa ràpida i la lenta
movent els dits tota la Processó...! Sempre he estat
tocant el bombo al costat d’en Max i de molts altres
companys que recordo amb molta estima. Quan
l’Indaleci va faltar, vaig tenir l’honor de passar a ser el
Mestre de Banda, fins que vaig passar el testimoni a en
Jordi Ministral.

Em venen al cap tots els records de l’any passat i de tots
aquests anys… Recordo que, quan en Narcís Reixach
m’ho va venir a dir a la feina, vaig veure de seguida que ho deia seriosament, perquè fa
molts anys que ens coneixem, i admeto que em vaig sentir molt afortunat… Quan el
Maniple va arribar davant de casa el Dimecres Sant i en Pere Ordis em va fer l’entrega del
penó, va ser realment un moment molt bonic. Veure la formació dels Manaies i Vestes des
del balcó, passar revista i reunir amics, companys i família va ser molt emocionant per mi,
i un record que no podré oblidar mai… El Divendres Sant a la Processó, amb aquell
silenci… Sempre l’havia viscut amb els bombos, timbals i pifres de fons… Va ser una
sensació molt profunda…

Ara, escrivint aquestes ratlles, tinc el cor encongit
recordant tota la vida de manaia: les processons, els
assajos, l’any que vaig sortir amb els meus dos fills,
l’any plovent a dins la Catedral, els companys
manaies, petits i grans…

Arribat fins aquí, doncs, vull agrair-vos un cop més
haver estat el Pendonista del 2018 i desitjar a tota la
Confraria Pau, Amor i Felicitat per molts anys més.

Moltes gràcies a tots!
Carles Falcó i Huguet



14



15

TEMPS DE FLORS A SANT LLUC

Com cada any, el nostre
Castrum esdevé un
dels llocs més visitats

durant l’Exposició de Flors de
Girona. Moltíssima gent
d’arreu forma veritables cues
per accedir a la mostra.

L’any passat vàrem canviar el
recorregut interior, i això va
permetre poder visitar les
diferentes seccions del nostre
local. Per primera vegada i
amb molt de goig, vàrem
poder mostrar la renovada
Secció de Vestes, i la gent va
entrar per la porta principal i
va sortir per la lateral. Aquesta
nova circulació va fer que la
visita fos més fluida.

Cal agrair l’esforç de tots els
artistes i creatius que, amb tant
d’encert, varen decorar els
nostres espais. Us esperem
com sempre que visiteu el
nostre Castrum durant la
pròxima exposició de Temps
de Flors de Girona.
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El Baluard –Centre d’Estudis
Històrics i Fets d’Armes de
les Comarques Gironines,

coincidint amb les Fires i Festes de Sant
Narcís del 2018– va organitzar el XXIII
Concurs Internacional Soldat de Plom i la
XXXVIII Exposició de Miniatures Històriques,
els dies 26, 27 i 28 d’octubre i del dia 26
d’octubre al 4 de novembre, a l’església de
Sant Lluc - Castrum dels Manaies de Girona.

Hi varen participar col·leccionistes de
moltes comunitats autònomes d’Espanya, i

de països com França, Itàlia, Bèlgica,
Holanda, Alemanya Portugal, Ucraïna...
Varen participar en el Concurs més de 200
col·leccionistes que varen exhibir més de

quadre de la Coronació de Napoleó a
Josefina, pintat per l’artista David. Les
miniatures les va modelar Antonio Zapatero
Guardini i pintades per Jesús Gamarra.

1.000 figures. Revistes especialitzades
d’Espanya i d’Europa varen fer reportatges
fotogràfics i per a TV de l’esdeveniment.

Es varen realitzar demostracions de pintura
acrílica, per Roman Navarro; pintura a l’oli,
per Alexandre Cortina; d’escultura, per
Anastasiya Podoroznah; d’escenografia i
ambientació, per Lydie Queiroy. El dissabte
a la tarda, vàrem organitzar una visita
cultural al Museu d’Art de Girona.

Tots els participants en el Concurs varen
tenir un regal que representa una escena del

SOLDATS DE PLOM 2018
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Durant la setmana de festa, vàrem
organitzar la XXXVIII Mostra de Miniatures
Històriques i hi varen participar més de 50
col·leccionistes d’Espanya i del Sud de
França. Tots els participants varen tenir de
regal una miniatura històrica que
representa el Coronel Joan de Madrenas,
cap del Regiment Sant Narcís a la Guerra
de Successió el 1714. Aquesta miniatura
va ser modelada per l’escultor Antonio
Zapatero i pintada per David Paulís
Salicrú.

Durant el temps que va estar oberta l’Exposi-
ció, es varen realitzar diferents demostracions
de muntatge, pintura i de jocs de rol.

Aquest any també vàrem tenir la participació
important de col·leccionistes de maquetes.

El guanyador del Concurs, en la part
històrica, va ser l’Associació ‘Alabarda’ de
Madrid, amb un treball realitzat per més de
20 socis. El guanyador de Fantasia va ser
l’artista francès Bruno Lavallée.

L’Exposició i el Concurs, com ja s’ha dit, va
tenir lloc a l’església de Sant Lluc - Castrum
dels Manaies de Girona i va ser visitada per
centenars de modelistes, aficionats i inte-
ressats en el tema.

Pere Masferrer
El Baluard

Els nostres estatuts preveuen la categoria de Soci Protector de la Confraria, adreçada als socis que
vulguin ajudar a aconseguir una economia més sanejada, amb la finalitat de poder fer front a
despeses i inversions del tot necessàries i que, per motius de tresoreria, s’han d’anar ajornant en
el temps per no perjudicar el pressupost ordinari anual del dia a dia de la Confraria i veure
minvades les activitats habituals.

La quota anual, per ser soci protector, és de 20 euros que, sumats als 20 euros de la quota anual,
sumen un total de 40 euros. D’aquesta manera es doblarien les aportacions anuals a la Confraria
i facilitaria, en gran manera, l’augment i l’actualització dels ingressos.

ANIMEU-VOS A FER-VOS “SOCI PROTECTOR”
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Planta de Reciclatge de Girona E-1581.15
Planta de Reciclatge de Vilablareix E-1550.15

Extractiva Mas Ramonet RA-541

Excavacions / Moviments de terres / Enderrocs / Sacs / Contenidors
Serveis camió grua / Transport d’amiant / Murs de rocalla / Desbrossaments

Retirada de poda vegetal / Àrids / Graves

C/ Sarrià de Ter, 9-11 17005 GIRONA Tel. 972 23 69 17
info@transportsmateu.cat www.transportsmateu.cat
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CORPUS 2018

Durant la celebració de Corpus 2018, la
nostra confraria va participar en la
creació d’una catifa de flors ubicada

entre l’església de Sant Lluc i la de Sant Fèlix.
A la tarda, va ser trepitjada per la tradicional
processó que surt i acaba a la Catedral.

Al marge dels grans esdeveniments de
Setmana Santa i Reis, en què la nostra
confraria s’aboca, hi ha un tercer esdeve-
niment de participació molt més minoritari:
l’elaboració de la catifa de Corpus. Aquesta
s’ha convertit en una altra cita al calendari on
tots estem convidats a participar.

Així doncs, us emplacem a col·laborar en la
que realitzarem amb motiu de la celebració del
Corpus d’aquest any. Trobareu informació a la
nostra pàgina web quan s’acosti la data
assenyalada.



Fem un fanalet per anar a esperar els Reis

Enguany s’ha celebrat la 25a edició del concurs “Fem el Fanalet per anar a esperar els Reis”.
Els nens i nenes de P3, P4, P5 i 1r de primària de les escoles de la ciutat han preparat els
seus fanalets per anar a esperar els Reis. El concurs, organitzat per l’Ajuntament de Girona

i els Manaies de Girona i patrocinat per Hipercor, va sorgir amb l’objectiu de preservar la
tradició d’anar a donar la benvinguda als Reis d’Orient amb un fanalet.

Aquest any hi han participat 1.240 alumnes de 14 escoles: Escola Bell-lloc del Pla, Escola
Bosc de la Pabordia, Escola Carme Auguet, Escola Eiximenis, Escola E.E. Font de l’Abella,
Escola Joan Bruguera, Escola Les Alzines, Escola Marta Mata, Escola Migdia, Escola
Montfalgars, Escola Pericot, Escola Sagrada Família, Escola Santa Eugènia i Escola Vila-Roja.

Durant una setmana, el patge reial ha visitat les escoles. El jurat està format per representants
de l’Ajuntament de Girona, del món artístic gironí, de l’Institut de Ciències de l’Educació de
la Universitat de Girona, d’Hipercor i de Manaies.

El divendres 14 de desembre va tenir lloc el lliurament de premis al pavelló de Palau, amb la
presència de la Sra. Marta Madrenas, alcaldessa de Girona; representants dels Manaies de
Girona, d’Hipercor, de l’ICE i de l’Escola Municipal d’Art. Els nens i les nenes participants van
rebre els premis corresponents a les seves escoles i van assistir a l’espectacle musical ofert
per Jordi Tonietti.

El concurs del fanalet és un recurs educatiu molt ben valorat per les escoles i que contribueix
a preservar i continuar aquesta tradició tan gironina d’anar a esperar els Reis amb un fanalet.
També fomenta la participació en les festes i tradicions de la ciutat i vol mantenir viva la cançó
de Visca els Tres Reis.

Enguany, l’Ajuntament ha organitzat una exposició dels fanalets participants, a l’entrada del
Consistori, reconeixent així el treball que fan els infants i les escoles, i amb la voluntat que ho
puguin compartir amb els seus familiars i amics i amb tota la ciutadania.

20

CONCURS DE FANALETS



21

Concurs ACTA DEL JURAT

A la ciutat de Girona, el dia 12 de desembre de 2018, reunit el Jurat del concurs: “Fem
el fanalet per anar a esperar els Reis”, organitzat per l’Ajuntament de Girona i Manaies
de Girona, amb el patrocini d’El Corte Inglés, compost per les següents persones:

Sr. Xavier Cassan i el Sr. Narcís Reixach; dels Manaies de Girona; Sra. Teresa Bardera,
de l’Institut de Ciències de l’Educació; Sr. Manel Bayo, de l’Escola Municipal d’Art;
Sra. Montserrat Aira, d’El Corte Inglés, i Sra. CarmeVila Argerich, de l’Ajuntament de
Girona.

Practica la secretaria la Sra. Montserrat Roca, de l’Ajuntament de Girona.

Decideixen atorgar els següents premis després de les oportunes deliberacions:

Membres del jurat:

Xavier Cassan, Narcís Reixach, Manel Bayo,
Montserrat Aira, Teresa Bardera, Carme Vila,
Montserrat Roca (secretària, sense vot).

CATEGORIA A
(P3 i P4 d’Educació Infantil)

PREMI ESCOLA
1r Bell-lloc
2n Joan Bruguera
2n Carme Auguet
3r Eiximenis
3r Font de l’Abella
3r Montfalgars

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

PREMI ESCOLA
1r Vila-Roja
2n Marta Mata
2n Pericot
3r Bosc de la Pabordia
3r Santa Eugènia
3r Sagrada Família

MENCIONS ESPECIALS PER A LES ESCOLES

PREMI ESCOLA
1r Les Alzines
2n Migdia
2n Carme Auguet
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Una vegada més, hem portat la il·lusió i la màgia als carrers de la nostra ciutat en la nit
més màgica de l’any. Un any més en què el temps ens ha acompanyat, any en què,
per fi, hem pogut estrenar el nou vestuari complet de cap a peus amb roba ignífuga

dels Malabaristes del Foc. També hem pogut augmentar i canviar moltes de les sabates de les
diferents comitives, i tots els Torxers portaven els guants ignífugs per evitar cremades. En la
comitiva del Rei Ros, varen estrenar els patges alquimistes, encarregats de distribuir per tot el

campament l’olor d’incens i també potenciar,
durant el recorregut, aquesta olor tan característica
del Rei Ros. També la comitiva del Rei Blanc va
estrenar, per cert amb molt d’èxit, el nou ball dels
Cavallets i Siebans. Aquest any vàrem tenir un petit
incident amb la carrossa del Rei Negre que, gràcies
a la ràpida actuació dels membres de la comitiva,
només va quedar en un petit ensurt, vàrem acabar
tots plegats cantant la cançó dels Tres Reis.

Aquest any es va ampliar el recorregut fins a Emili Grahit i carrer Balmes, per la previsió que,
en caure en cap de setmana, tindríem molta gent i no ens vàrem equivocar, la quantitat de gent
en tot el recorregut, des dels Jardins Fora Muralla fins a l’Ajuntament, era realment impressio-
nant. Complint amb l’horari previst, ens vàrem plantar a la plaça del Vi on, com sempre, la
Sra. Alcaldesa va rebre Ses Majestats amb tots els honors.

Com sempre no tinc paraules per agrair a totes les persones, que són moltes, el seu compromís
amb la nostra Cavalcada, a més un any, per mi, personalment, difícil. Per molts dels companys
de la Cavalcada, ha sigut molt però que molt dur, ja que pocs dies abans de la Cavalcada ens
va deixar una gran persona, un gran col·laborador i un gran amic per a tots nosaltres, en Pepe
Guerrero (DEP), et trobem a faltar moltíssim.

Gràcies a tots.
Xavier Casan

CAVALCADA DE REIS
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Com cada any, Ses Majestats, abans d’emprendre el viatge de retorn cap a Orient, van
voler compartir una estona amb els infants ingressats a l’Hospital Dr. Josep Trueta.
Aquests infants no havien pogut assistir a la Cavalcada, i Melcior, Gaspar i Baltasar,

amb aquesta visita, els portaren l’alegria a ells i les seves famílies.

Malgrat una llarga nit, on els Tres Reis i el seu seguici havien omplert de joia les llars dels
gironins i gironines amb els regals i les joguines que havien demanat els infants, Ses Majestats
van arribar aviat al Trueta, cap a les 10 del matí, i, com sempre, la seva presència va generar
una gran expectació, i tota mena d’emocions.

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

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

Aquest any, Ses Majestats van tenir l’honor de fer de
Jurat en el Concurs de Dibuix organitzat per
l’Hospital. Malgrat la dificultat, ja que tots els dibuixos
eren molt bonics, van escollir el que més els va
agradar en cada categoria.

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

Xavier Serra

VISITA A L’HOSPITAL JOSEP TRUETA
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DIA DE CELEBRACIÓ SANT PAU 2019

El 16 de febrer vàrem celebrar la festivitat de Sant
Pau, patró de la nostra Confraria. Aquest any la
missa va tenir lloc a l’església al Castrum de Sant

Lluc a Girona, que va ser molt concurreguda.

Va oficiar la missa el nostre consiliari Mn. Sebastià Aupí,
amb una sentida homilia recordant els nostres confra-
res que enguany ens han deixat i fent una esmena
recordant els 75 anys de la nostra Secció de Vestes.

A continuació, vàrem gaudir d’un àpat de germanor
excepcionalment cuinat pel nostre amic i confrare Joan
Bta. Garcia, que, a més a més, es va lluir amb el pastís
al·legòric al nostre 75 Aniversari de lesVestes i que cada
any l’ofereix gratuïtament als assistents al sopar.
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EXCAVACIONS i TRANSPORTS

C/ Castell de Bellaguarda, 5 • Tel. 972 21 16 57 • 17007 GIRONA
construccions@peremiquel.es • www.construccionsperemiquel.es
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Gràcies a la Secció de lesVestes pels vostres 75 anys

Certament que celebrar el 75 aniversari és motiu de goig i
d’agraïment. Cal agrair als fundadors, als seus continuadors,
als qui durant 75 anys han assumit la responsabilitat i han

format part de la confraria en la seva Secció de les Vestes. També la
Secció dels Manaies compateixen la celebració, perquè formeu una
sola confraria.

Certament que els manaies són els més vistosos, els més contemplats pels vestits, per les figures
i desfilades, però les vestes, des de la seva senzillesa i missió, també són del tot necessàries
per exercir la missió de la confraria.

L’expressió que més repetim en un aniversari és FELICITATS! Doncs sí, felicitats a tots els qui
sou membres de la confraria. Us felicito a tots, però en aquesta ocasió, molt especialment, als
qui revestits amb les vestes assumiu portar i acompanyar els dos passos de la vostra confraria.

Ens cal també recordar els qui han format part de la confraria, dels seus inicis fins avui i que
han mort, per pregar per ells i demanar que participin de la vida per sempre amb Jesús, Senyor
de la vida, que han volgut acompanyar i honorar pels carrers de la ciutat.

Recordeu a qui acompanyeu i a qui representeu

Acompanyeu dos passos “l’Ecce Homo (heus aquí l’home)” expressió del governador Ponç
Pilar quan presenta Jesús al poble un cop torturat; i Jesús caigut a terra portant la creu al coll.
Certament que Jesús és l’home, el model de persona que cal tenir sempre present i el pas ens
el mostra perquè no ho oblidem. Alhora portant i acompanyant Jesús amb la creu al coll i
caigut a terra a causa del sofriment i cansament, ens ajuda a confiar que ell ens acompanya
en les nostres creus, quan estem enfonsats, però també ens suggereix que cal ajudar-nos a
portar les nostres creus i a aixecar-nos, si s’escau.

Pensant en els manaies, certament que un escamot de
legionari romans varen ser els qui conduïren Jesús pels
carrers de Jerusalem fins al Calvari, i varen assegurar
que es compliria l’ordre del governador. Però el cap
d’aquell escamot, el centurió romà, fou el primer i
l’únic que quan Jesús acabà de morir proclamà la
primera confessió de fe: “Veritablement aquest home
era Fill de Déu”.

També alguns soldats romans foren testimonis que quelcom molt important havia passat en el
sepulcre, a la matinada del diumenge, quan hi feien guàrdia per evitar “el robatori del cos”.

Vosaltres, manaies, que representeu aquell escamot de legionaris, ens recordeu cada any el
clam o la confessió de fe, de reconeixement de Jesús, d’aquell centurió i la sorpresa que
quelcom nou va passar en el sepulcre: la seva resurrecció.

A tota la confraria us faig una petició: ajudeu-nos a viure i a celebrar la Setmana Santa.

Francesc Pardo i Artigas
Bisbe de Girona

75 ANYS DE VESTES, CONFRARIA DE JESÚS CRUCIFICAT
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Si ets dels triomfadors, dels que sempre guanyen, dels qui no coneixen el regust amarg
del fracàs, aquestes paraules no et serviran de res. Si per contra ets dels que han posat
la pota, o encara es curen les ferides, o, pitjor encara, vius desconcertat perquè no entens

res del que està passant... En aquest punt, confio que et puguis trobar reconegut i reconfortat
en aquestes línies. Perquè el nostre espai són les vestes de la nostra Confraria, que celebren
el 75è aniversari, acompanyant la processó del Divendres Sant des de les caigudes de la
humanitat, que representen els passos de la caiguda i l’Ecce Homo. Dos fracassos, dos silencis,
dos respectes.

El fracàs no és una teoria, sinó que és una realitat
dura i implacable. Unes vegades arriba com
amagada i de sobte et descol·loca, et fa caure i et
deixa ple d’inseguretats. No t’ho esperaves i l’amistat
ja no hi és, el que et deia sí, ja no et necessita, i el
que estava encantat amb tu, ara sempre està ocupat.
El fracàs, de vegades, és lent, t’acompanya com
l’ombra, com un murmuri que un no acaba
d’entendre del tot, però que no deixa de fer soroll.
No saps ben bé què és, però sí saps que fa mal, que
et va desgastant per dins i que no ho pots desmuntar
amb facilitat.

Sigui d’efecte ràpid, o pres en dosis prolongades, el
fracàs sempre té el mateix efecte: ens trenca per dins.
Paralitza les nostres capacitats, fa que la pel·lícula

de la vida s’aturi i un no sàpiga molt bé cap a on anar. Els projectes, les expectatives, els
somnis, tot s’atura, i el que és pitjor, un se sent sense energia per poder afrontar-lo. El fracàs
genera un terrible efecte: contagia tot el que toca. Ens convertim en «reis Mides», però no
convertim en or el que toquem, sinó que ho transformem en enfrontament, en enveja o retrets.

Els que ens volen bé pateixen amb nosaltres, però també pateixen amb els meus disgustos, la
meva ira, la meva ràbia... I quan m’adono que també els he ferit, encara em sento pitjor. Amb
els qui he compartit esforços o projectes es transformen en víctimes de la meva enveja o en
patidors dels meus menyspreus. I si intenten apropar-se i comprendre’m, encara pitjor, els
rebutjo perquè penso que només volen gaudir de la meva desgràcia. El fracàs té una enorme
força destructiva, comença en un punt i es va estenent cap a dins i cap a fora. Cap a fora, en
les meves relacions. I cap a dins, de la meva confiança, en la meva capacitat de ser lúcid i
afrontar les situacions. El major èxit del fracàs és trencar-me, trencar-me per dins i trencar
amb els qui estan al meu costat. Qui podrà resistir?, deia el salmista tot expectant.

La Setmana Santa és el temps del fracàs. De tots els fracassos que en la història hi ha hagut:
de les víctimes, dels que no ho van aconseguir, dels que no van poder, dels rebutjats, dels
exclosos, dels que no compten. Per Setmana Santa tornarem a treure una processó amb els
grans fracassos d’aquest món: les caigudes i les injustícies.

LA PROCESSÓ DEL SILENCI:
NO APTA PER A GUANYADORS
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Des de la Fe i la Litúrgia d’aquests dies diem que la Llum ha vingut i no la van reconèixer. És
el gran fracàs de Déu, el seu no poder, la seva impotència. També Déu es va sentir desbordat
pel mal. En Jesucrist reconeixem com el fracàs travessa tot el que som per deixar-nos
desvalguts, incapaços i nus. Per Setmana Santa descobrim que el fracàs és possible, que és una
cosa real, que ens pot passar. Jesús, «el fracassat», ens ensenya a revertir la dinàmica del fracàs.
A limitar la seva capacitat destructiva. Perquè amb Jesús aprenem a deixar-nos ajudar,
precisament com més gran és la feblesa. Res de falsos orgulls, res de menyspreus. Precisament
quan estem ben ensopegats és quan necessitem una mà que ens ajudi a posar-nos drets, que
ens torni la confiança per seguir caminant. Acceptar l’ajuda dels altres és començar a
canalitzar el dolor. Amb Jesús aprenem a no maleir, al fet que el fracàs no ens trenqui per
dins, perquè hi ha una promesa d’amor més forta que ens enforteix. Fiar-nos d’aquesta
promesa ens enforteix per no trencar-nos per dins. L’esperança no és un engany, és una
abraçada forta que ens sosté enmig de les dificultats.

Per això, agraïm a les vestes aquests 75 anys de compromís discret per l’Esperança.

Molt bona Pasqua a tothom.

Mn. Sebastià Aupí
Consiliari
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MONSENYOR ENRIC PÈLACH I FELIU
(1917 - 2007)

La Junta ha proposat que, amb motiu de celebrar-se el 75è
aniversari de la Secció deVestes, el meu oncle, monsenyor Enric
Pèlach, sigui el Pendonista d’Honor a títol pòstum, ja que ell fou

el primer Consiliari de la Confraria. Qui era Mons. Pèlach?

Va néixer a Estanyol l’any 1917 i fou el setè de deu germans. Ell
explicava que l’any 1929 va anar amb els seus pares i germans a
l’Exposició Internacional a Barcelona i que l’únic pavelló que li va
interessar fou el de les Missions. Va fer els estudis al Seminari de
Girona i a Roma. L’any 1944 és ordenat capellà i el bisbe Cartañà li
encomana, entre altres coses, ser el consiliari de la Confraria de Jesús
Crucificat. La confraria intenta recuperar-se després de la guerra i el
bisbe impulsa l’enfortiment de totes aquelles tradicions populars de
caràcter religiós. Monsenyor Enric, que ja està ajudant a la
consolidació dels Manaies, promou la creació de la Secció deVestes,
per tal de completar l’estructura de la Confraria.

També, entre altres càrrecs diocesans, és nomenat director Espiritual
del Seminari, on treballa molt per tal de despertar vocacions missio-
neres entre els seminaristes.

L’any 1957 marxa com a missioner al Perú per col·laborar en l’inici i
la consolidació d’una Prelatura a Yauyos i Cañete, a la serralada
andina. A Cañete, es troba amb una tradició de Setmana Santa que cal
consolidar. Juntament amb un altre capellà, escriu un text per fer una
representació de la Passió. Com que hi ha soldats romans, demana la
col·laboració dels Manaies de Girona pel vestuari.

L’any 1968 és nomenat bisbe d’Abancay, diòcesi d’uns 300.000
habitants i una extensió de 12.950 quilòmetres quadrats, situats entre
els 3.000 i 5.000 metres d’altitud a la serralada andina. Les necessitats
socials són moltes. Crea un consultori mèdic, una residència per a la
gent gran, escoles i llars per als nois i noies de les escoles, ja que viuen
a molts quilòmetres i així es queden allà tota la setmana. Un seminari
i residències per a les monges i els capellans... Seria molt llarg explicar
tot el que va fer. Les vegades que hi vaig anar, vaig poder comprovar
la gran estima que tota la gent li tenia. Tant és així que, després de la
seva mort l’any 2007, el poble no ha parat fins que han aconseguit
iniciar el procés per a la seva beatificació.

PENDONISTA D’HONOR 75 ANIVERSARI
DE LA SECCIÓ DE VESTES
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Aquest és un breu resum de la seva biografia. Segurament molts de vosaltres, que el vau
conèixer, en teniu altres vivències. Per mi i per tots els de casa és un honor poder-lo representar
en aquesta ocasió. Molts de nosaltres hem participat, des de fa molts anys, en diferents
seccions de la Confraria: vestes, banda, equites, i estem procurant que les noves generacions
hi vagin participant.

Gràcies per l’homenatge que feu a monsenyor Enric, i espero poder-lo representar a ell i a
tots vosaltres amb la dignitat que la Confraria es mereix.

Francesc Pèlach i Busom

Visita al Castrum de monsenyor Enric i la Sr. Rosa Buso
acompanyats pel President Narcís Pèrez.

Moments de la visita al Castrum. Visita de monsenyor Enric a la Residència que va fundar a
Abancay acompanyat per la Monja Superiora.

Mirant les coirasses amb el fill
del President
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ADEU A UN CONFRARE, ADEU A UN REI

Però us ho diré jo. Em varen nomenar la primera
dona pendonista de la Confraria l’any 1988 i,
quan m'ho varen comunicar, no m'ho vaig creure.

Així de fàcil. No sé si aquest fet està recollit en algun
llibre de la història dels manaies, de fet no havia estat
mai cap dona i vaig dir-los que no. “Si voleu, ho pot ser
el meu germà”, però ells em varen contestar que estava
decidit així. Davant del sí rotund dels que estaven allà
presents en el moment del comunicat, clients i amics, i
amb aplaudiments, va quedar acceptat.

Des d’aquell moment, en Raimon es va bolcar amb cos
i ànima al costat dels manaies. He de dir que el vàreu
fer molt feliç. A casa tot va quedar trencat, pel que feia
als costums. Des d’aquell any, mai més ens vàrem
perdre els assajos a la Porta dels dotze Apòstols, i vàrem
fer, amb tota la il·lusió, bunyols i cacau calent per al
final. Recordo que vàrem portar un termo amb cafè i el
president, en Narcís Pérez, va dir qui m’havia de dir
que a les dotze de la nit prendria cafè a la Porta dels
dotze Apòstols.

Ja no dic el dia del penó i tots els que el varen precedir, amb tots els preparatius. Va ser una
persona incansable, sempre preparava fins a l’últim detall, sense escatimar res. I ja no parlo
del Divendres Sant, com n’és de difícil per als manaies trobar un lloc per al ressopó. Cada any
la cosa està més complicada per l’hora i pel cost.Varen tenir la col·laboració de l’alcalde que,
ateses les circumstàncies, va oferir el Saló de Descans del Teatre Municipal de Girona. Llavors
en Raimon va oferir als manaies ser ell qui preparés el ressopó i que intentaria ajustar-se al que
ells poguessin gastar. Els manaies varen restar amb la incertesa de què els costaria fins després
de la Setmana Santa que, quan varen venir a casa, els va fer saber que estaven en pau. Fou
tanta l’alegria que li va suposar l’esdeveniment que el va viure amb una intensitat que sols jo
i els nostres pares podíem corroborar.

El dia de la processó, els manaies teníeu per costum portar un entrepà i algun bunyol que
pagava cada optiada per abans de sortir. Aquell any ja vàrem avisar que, atès que el dia del
penó sols en pugen uns quants i la resta es queden a baix, us faríem dos entrepans, beguda i
bunyols per a tots, i es va avisar que ningú portés res aquell dia.

Evidentment, tot va anar a càrrec d’en Raimon, entrepans de tarda i de nit, xocolata i bunyols
per a 180 persones.Va tenir l’ajuda dels meus pares, algun familiar i unes veïnes, allò semblava
un càtering. En Raimon, com els meus pares, estava esgotat, però el sostenia la seva estimació

He escrit molts comiats de confrares o manaies, però el d’avui és diferent. Avui es
tracta del comiat del meu germà Raimon. D’ell sols puc retreure una cosa, estimava
els manaies. Molts dels que llegireu aquestes ratlles potser ni tan sols sabreu qui era,
però, si preguntéssim a algun manaia encara en actiu, o algun dels que estan ja
jubilats, us podrien dir qui era en Raimon.

En Raimon, content,
amb la pendonista.
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pels manaies. És per això que en aquest record, que faig avui d’ell, li dedico tot el que va fer
per vosaltres, fruit de la gran il·lusió que va tenir, com a germà, del meu nomenament, i que
potser vosaltres no vàreu poder detectar tot el seu agraïment que hi havia darrere de tot allò.

Els manaies vàreu estar fabulosos, vàrem venir al Teatre a portar cava i vàreu posar el crit al cel,
dient que de cava no n'hi anava i que marxéssim o ens faríeu fora a cops de llança. Ja sabíeu
el que fèieu, vàreu deixar unes taules impecables en un temps que no hi havia massa dones.

També vàreu fer una excepció. Us vaig demanar si podien venir els nostres pares i unes veïnes
que, a més, s’havien fet socis dels manaies per mi i ens havien ajudat. Va ser un sí clar. Si ho
vaig demanar, va ser perquè sabia com aniria el final de la bonica història. En aquell moment,
va tenir tant de ressò que es va convidar el senyor Nadal i senyora, que ja havien vingut a
l’entrega del penó com ha fet especial.

Ara, des que hi ha el bisbe nou, s’ha convertit, juntament amb l’alcalde, en un acte polititzat.
Abans era més un esdeveniment dels manaies i família.

En Raimon sempre va recordar que, quan pujaven al Teatre, la mare es pensava que hauria de
tornar enrere. Les seves cames no podien acabar de pujar, però al final tot va arribar a bon
port. Va ser un ressopó fantàstic, hi havia més del que s’havia quedat, tot va ser cosa d’en
Raimon. Ell va portar la batuta, fins i tot va demanar un cambrer, a la qual cosa s’oposaven els
manaies, però al final va anar bé i tothom molt content. Hi ha un moment que els manaies li
vàreu donar una medalla i sols mirar la cara d’esgotat que tenia, els que el coneixíem, sabíem
de l’esforç que havia fet.

Ell estava tan il·lusionat que es va fer una vesta i brodar un cinturó per participar en la
processó, però sols ho va poder fer uns anys, ja que les cames ja es queixaven. Va fer els
pastissos de Sant Pau tota una colla d’anys, fins que la salut va fer que ja no poguéssim
participar d’aquest dia. Crec que va ser a Pontós, i precisament aquell any ja no va poder fer
pastissos i varen ser els ara famosos xuixos.

Però havia fet els escuts de la confraria, les toves del 50è aniversari, havia reproduït el casc
de manaia amb xocolata, els timbals, els bombos, totes les llances amb xocolata, les quatre
portes i la monumental cavalcada de l’any 1992 amb 8 pastissos immensos, arribant a fer els

En Raimon, emocionat, rep una medalla
del president Narcís Pérez.

Perspectiva del ressopó, amb el Sr. Nadal,
amb la pendonista i els manaies.
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cavalls de xocolata i les bases, com si fossin
mones de Pasqua. Va ser una filigrana. Ell,
sempre pensant en la mainada, volia que en
acabar s’ho repartissin i el president va dir:
“Guardeu-ho, que l’aparador de casa vostra
hi farà bonic”. Ara aquesta cavalcada resta
acabada esperant el destí.

En Raimon ens ha dit adeu després d’un
calvari de molts anys. Jo he volgut fer-li
aquest petit homenatge perquè, si a mi em
vàreu fer la primera dona pendonista de la
Confraria, a ell el vàreu fer tan feliç amb el
meu nomenament que em faltarien paraules
per agrair-vos-ho.

També deixeu que us digui el que va
significar poder ser Rei Negre dos anys
seguits, el 1989-1990, i el 1992, amb
cavalcada nova, poder sortir de cuiner. Van
ser tres fets que sols jo sé com el vàreu fer de
feliç a ell i, de retruc, als nostres pares, tot i
que sols el varen poder veure per uns vídeos
que vaig encarregar, perquè ells, encara que
fos des del llit, poguessin gaudir del seu fill.
O sigui que, un cop més, moltes gràcies.

El dia del seu comiat tenia amb ell la llança
dels manaies que li vaig regalar als 70 anys
i el casc de quan va fer 75 anys. Vestia la
vesta de la Confraria tal com ja havíem
quedat.

A l’església, en Jordi Tomàs (pifre) li va tocar
la marxa d’honors.

Per tant, crec que hem perdut un confrare,
un amic dels manaies i un rei, i jo he perdut
un germà irrepetible i únic. A vosaltres,
manaies, gràcies per tot.

Descansa en Pau, Raimon.

M. Carme Ribas i Mora

Primera dona pendonista de la Confraria de
Jesús Crucificat “Manaies de Girona 1988”

Cavalcada 1992.

Cavalcada 1990.

Cavalcada 1989.
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EL 75è ANIVERSARI DE LA SECCIÓDE VESTES

Durant aquesta
Setmana Santa,
la Confraria de

Jesús Crucificat comme-
mora el 75è aniversari de
la Secció de Vestes i la
seva participació en les
processons amb el pas
de la Caiguda de Jesús.
Aquest esdeveniment va
possibilitar als manaies
poder acollir a tots els
seus amics i simpa-
titzants, tant masculins
com femenins.

Amb anterioritat a aquella efemèride, el
bisbe Cartañà havia donat la forma canònica
de Pia Unió a aquell grup de joves que
s’esforçaven a refer i dignificar la tradició
secular dels “manaies” gironins. Un Decret
de la Cúria del 5 d’octubre de 1942
constituïa la Pia Unió de Jesús Crucificat i
aprovava els estatuts fundacionals. El 9 de
novembre del mateix any, concedia la
Capella Gregoriana de la Catedral,

confirmava els càrrecs de la Junta i
acceptava la figura de Sant Pau com a patró
dels manaies.

A partir de 1944, amb la Secció de Vestes
constituïda, la Pia Unió va estar atenta a
contribuir, a més de les processons de
Setmana Santa, al manteniment d’altres actes
de devoció: Hora Santa,Via Crucis al Calvari,
festa de la Conversió de Sant Pau, etc.
Aquestes accions –i la serietat dels nous

1955, guió de la
Secció de Vestes.

1944, Pas de la Caiguda.
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manaies– mereixeren que, el 28 de febrer de
1947, el bisbe Cartañà considerés avinent
elevar la Pia Unió a la categoria de Confraria.
I per a simbolitzar al màxim aquest aspecte
piadós, l’any 1951 s’aconseguí que un ciutadà
benefactor fes donació d’una bella imatge del
Crist Crucificat per a l’altar de la Confraria.

I com a contribució generosa a la
col·lectivitat, l’any 1956, a petició de
l’Ajuntament, la Confraria –manaies i
vestes– es lliurà, en cor i ànima, a
organitzar la Cavalcada de Reis, portant,
des de llavors i fins als nostres dies, la

il·lusió a la mainada gironina en el dia de
la seva gran festa.

Tres anys més tard, el 1959, la Secció de
Vestes afegia una nova aportació al
patrimoni de la Processó: un nou pas, el de
Jesús davant Pilat, en el moment en què el
Pretor el mostra al poble.

I el temps va passant... i cada Divendres Sant,
quan la processó acaba i esperem amb
emoció el cant del Crec en un Déu,
l’escalinata de la Catedral ens mostra una
visió única i sorprenent que ens impressiona
a tots. Aquesta manifestació és com un petit
prodigi que referma la realitat de la Processó,
proclamant-ne el seu indiscutible valor dins
les tradicions populars religioses de Girona.

Francesc Masdevall Reitg

Enguany, a causa de la llarga crònica que he realitzat de les Vestes, s’ha decidit incloure l'escrit en el llibre
extraordinari que s’ha editat amb motiu del 75è Aniversari de la Secció de Vestes. Amb aquest treball, que porta el
títol “75 anys de vivències de la Secció de Vestes de la Confraria de Jesús Crucificat”, em vaig proposar descriure i
comentar alguns esdeveniments viscuts per la Confraria –des del punt de vista estricte de la Secció de Vestes– referits
a una època ja passada, però que es va actualitzant mentre avança el temps del text i la seva lectura.

1958, Pas de la Caiguda.
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Maniples Setmana Santa 2018

Formació d’Equites i Comandament

Formació Potentiors
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Formació Banda

Formació Bandera i escorta
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Formació 1a Optiada

Formació 2a Optiada
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RELACIÓ MEMBRES - JUNTA 2019

President
NARCÍS REIXACH BLANCH

Vicepresident
XAVIER CASAN LUIS

Secretari
PERE BARRIUSO VIDAL

Tresorer
FRANCESC XAVIER SERRA SAMBOLA

Vocal Secció de Manaies
JOAN BTA. GARCIA LOPEZ

Vocal Secció de Vestes
JOSEP M. MONT JORDÀ

Vocal de Cavalcada de Reis
XAVIER CASAN LUIS

Vocal de Sant Lluc i Instal·lacions
JOSEP ANGELATS MUNÉ

Vocal Administratiu
DAVID GARCIA HERMANDO

Vocal Comunicació
CARLES BORRELL BOADA

Vocal de material de vestes
JOSEP M. ESTEBA CAMA

Vocal Vicesecretaria
XAVIER REVERTER NOGUÉ

Vocals
XAVIER ESTURI DALLA-CHIESA
JOAQUIM OTAL BAUTISTA
NÚRIA FRANQUET FONT

Consiliari
Mn. SEBASTIÀ AUPÍ I ESCARRÀ

Formació 3a Optiada
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Quina ha estat la vostra posició dins
la formació del Maniple?
El meu lloc durant molts anys ha estat
de manaia ras a la Primera Optiada,
tot i que he tingut l’oportunitat de
sortir a la Banda com a Bombo i
Signe i també com a tercer Botzinari
a la Vexiliato Gerundensis.

Què us va motivar perquè un bon dia
us apuntéssiu de manaia?
Hahaha... d’això ja fa molts anys.
Suposo que el fet que la meva mare,
la Concepció Herrero, havia estat de
les primeres vestes que va haver-hi a
la Confraria de Jesús Crucificat, i que
la meva germana gran, la Maria Rita,
també hi havia sortit.

Quins records teniu de la vostra primera època... (assajos, companys, local)?
Ufffff... MOLTÍSSIMS!!!... Casa Carles era tot un altre món al de Sant Lluc. Les primeres vegades
de fer les escales de la Catedral era súper emocionant. També recordo que el primer any vaig
plorar quan no vaig poder sortir el dimecres, cosa que es va resoldre el Divendres Sant: la
meva primera sortida.

Heu fet moltes sortides extres? I quins records en teniu?

N’he fet unes poques: Verges, Camprodon, Barcelona, també alguna a Girona mateix. És una
manera més de representar la Cultura Popular fora de casa, però crec que el lloc on han de
sortir i desfilar els manaies és pels carrers de Girona. Fora de la nostra ciutat trobo que no hi
haurien d’anar. Només a les indispensables.

Teniu alguna anècdota o record en especial de tots aquests anys?

Hahahaha... meva pròpia, no. La que recordo més, tot i que no la vaig viure en pròpia carn,
és la d’en Joan Alenyà, que va acabar a la sala d’espera de l’Hospital Dr. Trueta vestit de manaia
mentre a la tele de la sala feien Ben Hur, envoltat de familiars de malalts d’urgències. Cal dir
que va haver d’acompanyar en Manel Garcia que, a mitja processó, es va sentir indisposat. En
Manel va ingressar vestit també de manaia... Res greu... Crec que varen poder arribar al final
de la processó a les escales de la Catedral.

Un record que guardo en molta estima és quan vaig poder fer de Baltasar a la Cavalcada de
l’any 2003. No té preu poder interpretar el paper de Rei Mag i sobretot el del rei negre a
Girona... va ser tot un honor!

Entrevista a RAMON GRAU HERRERO
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Com veieu ara en l’actualitat el Maniple
dels Manaies...?
Els temps, la societat i les tradicions
evolucionen. Crec que és el moment,
també, d’evolucionar sense perdre
l’essència ni deixar de ser el que són els
manaies. Els manaies són una de les
icones de la Cultura Popular de la Ciutat
i, com a tal, no podem deixar que es
marceixi. Crec que fa falta saba nova i
més jovent a la Junta amb noves idees
per donar a conèixer el que realment són
els manaies.

Canviaríeu alguna cosa quant a
reglaments o activitats que fan els
manaies?
La principal és que ens hem d’obrir més
a la gent i a la ciutat. Entre altres coses,
caldria canviar l’article on diu que
només els homes poden ser i sortir de
manaies.

Seguiu motivat com el primer dia?
Hahahah.... ”Sempre a punt”.

Heu fet companys o amics, per sempre, entre tota la gent que heu conegut?
He fet companys, amics i saludats... He fet de tot... És curió sentir la sensació agradable de
retrobar-te cada Setmana Santa amb gent que només te’ls trobes una vegada a l’any, però que
és com si te’ls haguessis trobat el dia abans.

Quina reflexió en podeu fer del fet de ser manaia, i quant de temps penseu seguir amb
aquesta activitat?
Per a mi la Cultura Popular del meu país, i per tant la de la meva ciutat, és molt important
perquè és un acte de la Festa. Festa al carrer. Festa és relacionar-se, conèixer-se i compartir amb
la gent que t’envolta, la teva gent.

La Festa pertany al poble. La Festa la fa la gent del poble. Festa i Cultura Popular van totalment
lligades. La Cultura Popular és considerada com un dels factors distintius de la identitat d’una
Nació, d’un País,... d’un Poble... en aquest cas del meu.

Per tant ser manaia és una de les maneres de viure, ser i respirar de la Cultura Popular del meu
poble, la meva Cultura, la meva Ciutat, del meu País... igualment que ser Marrec, Fal·lero,
Mulasser, Aliguer... o qualsevol altra activitat cultural que es faci a Girona.
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Moments durant l’assaig de l’any passat al nostre Castrum de Sant Lluc. Vàrem
passar una estona molt distreta i els petits infants “manaies” van posar-hi
molt d’interès. Esperem que enguany augmentem l’assistència i us convidem
el dia 13 d’abril a les 4 de la tarda al Castrum de Sant Lluc per a assistir a
l’ASSAIG DE MANAIES PETITS.

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

Banda de música
Dimecres Sant: Genís Arumí

Divendres Sant: Lluc Batllori Feixas

1a Optiada
Dimecres Sant: Julen Elortegui Oliveras

Divendres Sant: Enric Jofre Jordan

2a Optiada
Dimecres Sant: Marc Márquez Verdugo
Divendres Sant: Xavier Esturi i Viñals

3a Optiada
Dimecres Sant: Biel Igualador Crivillé
Divendres Sant: Sergi Jordan Mas

PROGRAMA D’ACTIVITATS - SECCIÓ DE MANAIES

INFANTS SETMANA SANTA 2018

DIUMENGE 31 DE MARÇ
• A les 16.30 h, Viacrucis al Calvari (Torre Gironella). Organitzat per la Junta de
Confraries de Girona. En cas de mal temps, se celebraria a l’església de Sant Fèlix.

DILLUNS 8 D’ABRIL
• A les 20 h, al Castrum de Sant Lluc, reunió del Comandament del Maniple.

DISSABTE 13 D’ABRIL
• A les 16 h, al Castrum de Sant Lluc, reunió de tots els infants manaia que vulguin
participar en el Dotzè assaig de manaies petits.

DILLUNS SANT 15 I DIMARTS SANT 16 D’ABRIL
• A les 20.30 h, reunió dels suplents de totes les seccions al Castrum de Sant Lluc.
• De les 21.30 a les 21.45 h, el secretari passarà llista al Castrum.
• A les 21.45 h, s’hauran de recollir les llances i els timbals.
• A les 22 h, assaig general.

DIMECRES SANT 17 D’ABRIL
• A les 18.30 h, al Castrum de Sant Lluc, reunió de tot el Maniple per fer el lliurament
del Penó al nostre Pendonista de la Confraria i, tot seguit, anirem a les escales de la
Catedral per participar en el concert homenatge al 75 Aniversari de les Vestes.

• A les 19.00 h, entrada dels suplents.

DIVENDRES SANT 19 D’ABRIL
• A les 17.30 h, al Castrum de Sant Lluc, reunió de tot el Maniple per anar a recollir
el nostre Pendonista.

• A les 21 h, assistència a la Processó del Sant Enterrament.
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Als assaigs del Dilluns i Dimarts Sant, s’aplicaran els articles 14, 15, 19, 20 i 21 del
Reglament de Règim Intern del Maniple, tant per als titulars com per als suplents.

Els suplents, en acabar els seus assaigs, es quedaran al Castrum per suplir les 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 dates de naixement.
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’equites haurà d’assistir obligatòriament a l’assaig del Dilluns Sant i 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 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’absències 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 Directiva, l’absència sigui a causa de motius d’impossible
coneixement a priori.

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

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

NOTES DEL REGLAMENT
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NORMES DE PRESENTACIÓ, UNIFORMITAT,
ESTÈTICA I DISCIPLINADELMANIPLE 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 següents 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
corresponent, de la següent manera:

– Color groc: Seccions de Potentiors, d’escorta a la Bandera (Signes de les portes
romanes), Banda (timbals, bombos i pifres) i Signe de Comandament.

– Color vermell: Primera Optiada.

– Color verd: Segona Optiada.

– Color blanc: Tercera Optiada.

– Color blau: Equites.

– El Centurió i els Optios no portaran mocador.

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

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

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

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

La Junta Directiva

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.
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FORMACIÓ MANIPLE ANY 2019

EQUITES

Cornellà i Font, Marc (Signe)

Rufí i Rigau, Carles Presas i Carolà, Xavier Omedes i Colomer, Pere Castro i Ayllón, Elies (Dec.)

POTENTIORS

Cots i Serrano, Santi (Dec.)

Delgado iVelázquez, Enric Galera i Recasens, Jordi Otal i Bautista, Joaquim Soriano i Carreño, Josep
Puaté i Puy, Joan Bisbe i Pradas, Agustí Herrera i Plana, Daniel Soberano i Martínez, Ignasi

COMANDAMENT

Mas i Cots, Narcís (Centurió)

BANDA

Ministral i Masgrau, Jordi (Optió)

Fonalleras i Codony, Jaume (Signe)

TIMBALS
Fernández i Rodríguez, Carles Trilla i Jou, Jordi Masdevall i Pi, Josep Bonnín i Vilaplana, Marc
Genover Estévez, Joaquim Boix i Vila, Aleix Soberano i Serrada, Gerard Grau i Moré, Bernat

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

PIFRES
Sant Canal, Lluís Masferrer i Juliol, Aleix Sant i Canal, Eduard Moret i Pastells, Quim (Dec.)

Moret i Pastells, Marc Puignau i Moreno, Albert Pérez de Puig, Narcís Sureda i Jubany, Marc

Botzinari d’Ordres Cuadrat i Pèlach, Marc (Signe de Comandament)

I OPTIADA
Masdevall Reitg, Francesc (Optió)

Gauchía i Juncá, Jordi (Dec.)
Subirà i Lorenzo, Xavier
Murias i Closas, Adrià
Vila i Casellas, Oriol
Buiza i Canals, Jordi

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

Muñoz i Pérez, Joan J.
(Signe)

Borrell i Boada, Carles (Dec.)
Mascort i Aguado, Miquel
Viñas i Redondo, Arcadi
Borrell i Ripoll, Marc

Duran i Casas, Josep Lluís
Lapiedra i Fortuny, Ángel

Vila Pujolras, Joan
Casas del Molino, Manel
De Ribot Saurina, Joaquim
Cornellà Carreras, Joan
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FORMACIÓ MANIPLE ANY 2019

II OPTIADA
Casan i Luis, F. Xavier (Optió)

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

Gutierrez i Alsina, Miquel
Font i Pujadas, David

Castells i Garangou, Josep M.
Esturi i Dalla-Chiesa, Xavier

Pons i Pratsevall, Pere
Molina i Ginés, Xavier

Buisan i Montenegro, Jordi
Esturi i Viñals, Sergi

García i López, Joan Baptista
(Signe)

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

Márquez i Muñoz, Marc Antoni
De Quintana i Tuebols, Ricard

Blanco i Critg, Xavier
Arana i Carreras, Carles
Masdevall i Pi, Francesc
Morales i Fraguell, Jacint

BANDERA

Puaté i Costa, Joan Lluís (Optió Banderer)
Casas i Soto, Francesc (Optió Comandament)

ESCORTA A LA BANDERA

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

ESCORTA EQUITES

Garcia i Hermando, David (Optió)

Coll i Casademont, Carles Reverter i Nogué, Xavier Barriuso iVidal, Pere Bonifacio i Mallorquí, David

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

Prior i Tió, Ramon (Dec.)
Mas Juanola, Biel
Jordán i Vila, Candi

Crehuet i Baraza, Eduard
Feliu i Alsina, Narcís
Ayats i Vidal, Enric

Cassany i Alemay, Marc
Milla i Guitart, Manel

Martínez i Llapart, Eduard
Darné Freixenet, Oriol

Boadas i Vaello, Carles
(Signe)

Angelats i Muné, Josep (Dec.)
Callís i Pascual, Carles
Omedes i Hervàs, Arnau

Sáez i Jubero, Àlex
Colom i Arnau, Xavier
Fina i Serrano, Josep M.
Roca i Geronés, Xavier
Gonzalez i Paez, Alfons
Llorens i Viñolas, Aniol

Cassany i Alemany, Joaquim
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TAULA DE PUNTUACIÓ
Manaies Titulars - Setmana Santa 2019

1 Puaté i Costa, Joan Lluís 51 1 1 16 69
2 Masferrer i Castellà, Josep M. 49 1 1 17 68
3 Masdevall i Reitg, Francesc 52 1 1 14 68
4 Casas i Soto, Francesc 43 1 1 17 62
5 Casan i Luis, F. Xavier 42 1 1 17 61
6 Garcia i Gómez, Manel 40 1 1 15 57
7 Mas i Cots, Narcís 40 1 1 15 57
8 Alenyà i Fugueras, Joan 39 1 1 16 57
9 Ministral i Masgrau, Jordi 38 1 1 16 56
10 Angelats i Muné, Josep 38 1 1 16 56
11 Muñoz i Pérez, Joan J. 38 1 1 14 54
12 Gauchia i Juncà, Jordi 34 1 1 14 50
13 Garcia i Hermando, David 33 1 1 14 49
14 Font i Pujadas, David 34 1 1 13 49
15 Cots i Serrano, Santiago 33 1 1 14 49
16 Fonalleras i Codony, Jaume 33 1 0 14 48
17 Múrias i Dalmau, Santiago 31 1 1 13 46
18 Borrell i Boada, Carles 32 1 1 12 46
19 Prior i Tió, Ramon 33 1 1 10 45
20 Garcia i López, Joan B. 31 1 1 12 45
21 Castells i Garangou, Josep M. 31 1 1 11 44
22 Tomàs i Bartra, Joan 34 1 1 8 44
23 Puaté i Puy, Joan 31 1 1 11 44
24 Mascort i Yglesias, Carles 29 1 1 12 43
25 Boadas i Vaello, Carles 31 1 1 9 42
26 Molina i Ginés, Xavier 27 1 1 13 42
27 Ribera i Pi, F. Xavier 27 1 1 12 41
28 Delgado i Velázquez, Enric 27 1 1 12 41
29 Galera i Recasens, Jordi 27 1 1 12 41
30 Viñas i Boluda, Arcadi 34 1 0 5 40
31 Pradas i Jubert, Eduard 28 0 1 11 40
32 Jordan i Vila, Candi 28 0 1 11 40
33 Masdevall i Pi, Francesc 26 1 1 12 40
34 Castro i Ayllon, Elies 26 1 1 11 39
35 Alibes i Cabrillana, Daniel 27 0 1 10 38
36 Molina i Ginés, Marc 25 1 1 11 38
37 Lapiedra i Fortuny, Àngel 31 1 1 4 37
38 Buisan i Montenegro, Jordi 25 1 1 10 37
39 Masdevall i Pi, Josep 23 1 1 12 37
40 Casan i Termes, F. Xavier 23 1 1 12 37
41 Subirà i Lorenzo, Xavier 26 1 0 9 36
42 Bonnín i Vilaplana, Marc 25 1 1 9 36
43 Rufí i Rigau, Carles 24 1 1 10 36
44 Sáez i Jubero, Àlex 25 1 1 8 35
45 Cuadrat i Pèlach, Marc 21 1 1 11 34
46 Cornellà i Font, Marc 20 1 1 12 34
47 Moret i Pastells, Quim 22 1 1 10 34
48 Puignau i Moreno, Albert 24 1 1 6 32

Núm. Cognoms i nom 1940-16 Any 2017 Any 2018 Extra Total
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TAULA DE PUNTUACIÓ
Manaies Titulars - Setmana Santa 2019

49 Herranz i Pradas, Eudald 22 1 1 8 32
50 Masferrer i Juliol, Aleix 20 1 1 9 31
51 Soriano i Carreño, Josep 19 1 1 10 31
52 Sureda i Jubany, Marc 23 1 1 5 30
53 Moret i Pastells, Marc 19 1 1 8 29
54 Falcó i Dispès, Joan 21 1 1 6 29
55 Bonifacio i Mallorquí, David 18 1 1 8 28
56 Coll i Casademont, Carles 19 1 1 6 27
57 Buiza i Canals, Jordi 19 1 0 6 26
58 Font i Rodeja, Adrià 15 1 0 9 25
59 Férnandez i Rodríguez, Carles 15 1 1 7 24
60 Pérez de Puig, Narcís 14 1 0 8 23
61 Sant i Canal, Eduard 15 1 1 6 23
62 Sant i Canal, Lluís 14 1 1 7 23
63 Planas de Farners, Joan M. 19 1 1 1 22
64 Roca i Geronés, Xavier 14 1 1 6 22
65 Pons i Pratsevall, Pere 13 1 1 6 21
66 Reverter i Nogué, Xavier 13 1 1 6 21
67 Colom i Arnau, Xavier 12 1 1 6 20
68 Ayats i Vidal, Enric 12 0 1 5 18
69 De Quintana i Tuebols, Ricard 10 1 1 6 18
70 Otal i Bautista, Joaquím 10 1 1 6 18
71 Borrell i Ripoll, Marc 10 1 0 6 17
72 Ferrer i Crehuet, Santiago 11 1 0 5 17
73 Gutierrez i Alsina, Miquel 11 1 1 4 17
74 Milla i Guitart, Manel 10 1 1 5 17
75 Garcia i Vilar, Albert 10 0 1 5 16
76 Boix i Vila, Aleix 10 1 1 4 16
77 Barriuso i Vidal, Pere 9 1 1 5 16
78 Arana i Carreras, Carles 12 1 1 2 16
79 Herrera i Plana, Daniel 9 1 1 5 16
80 Cassany i Alemany, Marc 9 1 1 5 16
81 Cassany i Alemany, Joaquím 9 1 1 5 16
82 Torres i Mendoza, Gustavo Adolfo 11 1 0 3 15
83 Vila i Casellas, Oriol 9 1 0 5 15
84 Grau i Moré, Bernat 9 0 1 5 15
85 Bisbe i Pradas, Agustí 8 1 1 4 14
86 Duran i Casas, Josep Lluís 10 1 1 1 13
87 Fina i Serrano, Josep Maria 8 1 1 3 13
88 Creuhet i Baraza, Eduard 8 1 1 3 13
89 Martínez i Llapart, Eduard 8 1 1 3 13
90 Genover i Estévez, Joaquim 7 1 1 3 12
91 Morales i Fraguell, Jacint 7 1 1 3 12
92 Darné i Freixenet, Oriol 9 1 1 1 12
93 Llorens i Viñolas, Aniol 7 0 1 3 11
94 Callís i Pascual, Carles 6 1 1 3 11
95 Murias i Closas, Adrià 8 0 1 1 10
96 Borrell i Ripoll, Sergi 6 1 1 2 10

Núm. Cognoms i nom 1940-16 Any 2017 Any 2018 Extra Total
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TAULA DE PUNTUACIÓ
Manaies Titulars - Setmana Santa 2019

97 Feliu i Alsina, Narcís 6 1 1 2 10
98 Esturi i Dalla-Chiesa, Xavier 6 1 1 2 10
99 Presas i Carolà, Xavier 6 1 1 2 10
100 Blanco i Critg, Aleix 5 1 1 1 8
101 Mascort i Aguado, Miquel 4 1 1 2 8
102 Omedes i Hervàs, Arnau 4 1 1 2 8
103 Soberano i Martínez, Ignasi 4 1 1 2 8
104 Marquez i Muñoz, Marc Antoni 3 1 1 2 7
105 Viñas i Redondo, Arcadi 2 1 1 1 5
106 Esturi i Viñals, Sergi 2 1 1 1 5
107 Gonzalez i Paez, Alfons 2 1 1 1 5
108 Omedes i Colomer, Pere 2 1 1 1 5
109 Vila Pujolras, Joan 2 0 1 1 4
110 Casas del Molino, Manel 2 1 1 0 4
111 De Ribot Saurina, Joaquim 2 1 1 0 4
112 Soberano i Serrada, Gerard 1 1 1 0 3
113 Trilla i Jou, Jordi 1 1 0 0 2
114 Mas Juanola, Biel 1 1 1 0 3
115 Cornellà Carreras, Joan 1 1 1 0 3

Núm. Cognoms i nom 1940-16 Any 2017 Any 2018 Extra Total

TOT EN PATINATGE I HOQUEI

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

www.skatidor.com · info@skatidor.com
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Núm. Cognoms i nom Any baixa 1940-16 Any 2017 Any 2018 Extra Total

O
P
TÍ
A
D
A

1 Reixach i Blanch, Narcís 2018 50 1 1 15 67
2 Serra i Farró, Josep M. 2018 34 0 0 14 48
3 Prat i Viñals, Miquel 2018 22 0 0 11 33
4 Yoldi i Altimiro, Claudi 2018 19 0 0 6 25
5 Font i Rodeja, Marc 2018 9 0 0 4 13
6 Múrias i Closas, Joel 2019 10 0 0 2 12
7 Alibés Pifarrer, Albert 2018 3 0 0 2 5
8 Esteba Estany, Josep 2018 2 1 0 1 4
9 Vila Boix, Lluc 2018 2 0 0 0 2
10 De Ribot Saurina, Enric 1 1 0 0 2
11 Martínez Llapart, Alexandre 0 1 1 0 2
12 Casals Melnik, Miquel 0 1 1 0 2
13 Haro Carabellido, Pau 2018 1 0 0 0 1
14 Albareda Vicente, Manel 2019 1 0 0 0 1
15 Gauchia De Rosa, Joel 0 1 0 0 1
16 Garcia i Juriol, Narcís 0 0 1 0 1
17 Murias Falgàs, Nil 0 0 1 0 1
18 Murias Falgàs, Pau 0 0 1 0 1
19 Serrano i Casagran, Arnau 0 0 1 0 1
20 Alonso i Anglada, Àlex 0 0 1 0 1
21 Soler i Boada, Toni 0 0 1 0 1
22 Charneco Fernández, Jordi 0 0 1 0 1
23 Mascort i Llorenç, Jordi 0 0 1 0 1
24 Girgas i Ramos, Arnau 0 0 0 0 0
25 Bayé i Soler, Júlia 0 0 0 0 0
26 Paradeda Vidal, Èric 0 0 0 0 0
27 Guerrero Martín, Iker 0 0 0 0 0
28 Serrat Lozano, Martí 0 0 0 0 0
29 Serrano i Casagran, Arnau 0 0 0 0 0
30 Alonso i Anglada, Aleix 0 0 0 0 0
31 Oliver i Alcaide, Biel 0 0 0 0 0
32 Mir i Serrano, Xavier 0 0 0 0 0
33 Vizcaino González, Manuel 0 0 0 0 0
34 0 0 0 0 0

EQ
U
IT
ES

B
A
N
D
A

P
ER

C
U
S
S
IÓ

BA
N
D
A
PI
FR

ES

1 Lopez Casan, Rafael 2 1 1 0 4
2 Barriuso Martínez, Alexandra 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5

1 Fonalleras Font, Jordi 2018 0 1 0 0 1
2 Mascort Vargas, Francesc 0 1 1 0 2
3 Charneco i Rodríguez, Jon 0 0 1 0 1
4 Grau i Moré, Mariona 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0

1 Mas Agustí, Narcís 2019 6 0 0 1 7
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5

TAULA DE PUNTUACIÓ
Manaies Suplents - Setmana Santa 2019
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Entrevista a MERCÈ SAGRERA

Què us va motivar perquè un bon dia us
apuntéssiu a la confraria?
Soc creient i les processons sempre m’han
agradat. De petita, a Caldes, ja anava a la de
Corpus i el maig, a la del mes de Maria.

Fa molt temps? I quins records en teniu?
No ho recordo exactament, però era poc
després d’instal·lar-me a Girona, conèixer
l’amic Pere Masferrer i apuntar-me per sortir.
Més o menys entre l’any 67 i el 70.
En tinc molt bons records, els primers anys
ens deixaven les vestes i jo m’afanyava a
portar-la a la tintoreria. Era tota una il·lusió
poder sortir el dimecres i el divendres! Era
una satisfacció i emoció.

Sempre heu estat a la Secció de Vestes?
Sí, sí, i tant! Primer participant i després la
M. Carme Ribas, quan vàrem celebrar el 50
aniversari de les vestes, la vaig ajudar amb
els 50 nens/es que ella va recollir.

Teniu alguna anècdota o record especial de
tots aquests anys?
El record que mai oblidaré va ser el dia que
el Sr. Narcís Reixach em va trucar per
comunicar-me que m’havien nomenat
Pendonista (2013) Valga’m Déu! Quina
emoció, nervis i alegria, tota jo tremolava!
Recordo la Gran Via plena de cavalls,
manaies i moltes vestes.
El repicar dels tambors quan s’acostaven a
casa, el meu net Enzo em deia: “Va, àvia, que
ja són aquí”… i va voler baixar al carrer a
saludar vestes, manaies i sentir el picar de les
llances. Records inoblidables.

Com veieu ara en l’actualitat la Confraria de
Jesús Crucificat?
Jo la veig bé, potser faltarien més vestes,
però, si fa bo, les famílies marxen de
vacances... surten el dimecres i prou.

Canviaríeu alguna cosa quant als reglaments
o a les activitats que fan?
El reglament el trobo bé i les persones que
se’n cuiden ja se’n preocupen… potser
caldria insistir més amb el calçat fosc.

Seguiu motivada com el primer dia?
Motivada sí, i molt, però, com comprendreu,
els anys hi són, i l’agilitat no és la mateixa,
però, gràcies a Déu, no he faltat cap any (de
moment). Esperem poder seguir amb el meu
home i els meus nets fins que no puguem.

Heu fet companys o amics, per sempre,
entre tota la gent que heu conegut?
Uff!, molts que, si no hagués estat per la
confraria, ni els hauria conegut. Hi ha una
gran amistat! Vull recordar els que ens han
deixat i eren molt a prop meu, en Quim
Amich i en Narcís Ventura (acs).

Quina reflexió en podeu fer del fet de ser
confrare?
Em preocupa la poca gent que hi participa, fa
pocs anys hi havia més gent implicada.



TAULA DE PUNTUACIÓ
Vestes - Setmana Santa 2019

1 Reixach Blanch, Narcís 50 0 0 1 1 15 67
2 Girón Cardona, Ferran 42 0 0 0 1 9 52
3 Jerez Fontao, Lluís 44 1 1 1 1 1 49
4 Masferrer Castellà, Pere 35 1 1 1 1 4 43
5 Esteba Cama, Josep M. 31 1 1 1 1 7 42
6 Mont Jordà, Josep M. 31 1 1 1 1 7 42
7 Vidal Banchs, Jordi 31 1 0 1 1 3 37
8 Xifra Anglada, Robert 31 1 1 1 1 2 37
9 Arbossé Puig, Narcís 24 1 1 0 1 7 34
10 Pèlach Busom, Francesc 29 1 1 0 1 1 33
11 Sagrera i Corbera, Mercè 27 1 1 1 1 1 32
12 García i López, Rafel 25 1 1 0 1 1 29
13 Franquet i Font, Núria 24 1 1 1 1 1 29
14 Massanas i Ordóñez, Roser 17 0 0 1 0 2 20
15 Casas i Turró, Olga 13 0 0 1 1 1 16
16 Jubany i López, Josep M. 11 0 0 0 0 1 12
17 Terrón i Gil, Melisa 8 1 1 1 1 1 13
18 Llapart Ramos, Fina 6 0 1 0 1 1 9
19 Otal i Dalmau, Meritxell 6 0 1 0 1 0 8
20 Sarret Marin, Josep Maria 4 1 1 0 1 1 8
21 Parra Enfedaque, Fina 4 1 1 0 1 1 8
22 Serres Mont, Pau 4 1 1 0 1 1 8
23 Grau Victori, Mireia 3 1 1 0 1 1 7
24 Ibeas i Dalmau , Quim 4 1 0 0 0 0 5
25 Vera Pelach, Oriol 1 1 1 1 0 1 5
26 Magro i Zorrila, Maria Isabel 4 0 0 0 0 1 5
27 Baraza Funallet, Maria 1 1 1 0 1 1 5
28 Tuebols Martinez, Gregoria 1 1 1 0 1 1 5
29 Massanas i Ordóñez, Marina 3 1 0 0 0 0 4
30 Cornellà Figueres, Anna 2 0 1 1 0 0 4
31 Graciano Marin, Pepi 0 1 1 1 1 0 4
32 Mascort i Aguado, Maria 2 1 0 0 0 1 4
33 Serres Mont, Josep 0 1 1 1 0 1 4
34 Mont Bonada, Cristina 0 1 1 1 0 1 4
35 Roca Font, Carme 1 0 1 0 1 1 4
36 Garcia Amiel, Laura 0 1 1 0 1 1 4
37 Serres Mont, Joan 2 0 0 0 0 1 3
38 Bertran Sebrià, Lluisa 0 0 1 0 1 1 3
39 Graciano Marin, Maria 0 1 1 0 0 0 2
40 Parera Tarrega, Anna 0 0 1 1 0 0 2
41 Boadas Grau, Aina 0 0 1 1 0 0 2
42 Reverter Burset, Marisa 0 0 0 0 1 1 2
43 Vila Boix, Lluc 0 0 0 0 1 1 2
44 Dalmau Sanchez, Laura 0 0 1 0 0 0 1
45 Ventura Munne, Jana 0 0 1 0 0 0 1
46 Paradeda Vidal, Eric 0 0 0 1 0 0 1
47 Monné Parera, Anna 0 0 0 1 0 0 1
48 Crehuet Merino, Josep 0 0 0 0 0 1 1
49 Martínez Llorente, Leo 0 0 0 0 0 1 1
50 Brook Christine, Arias 0 0 0 0 0 1 1
51 Esteba Adrover, M. del Mar 0 0 0 0 0 1 1

Núm. Cognoms i nom 1940-14 2015 2016 2017 2018 Extra Total
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DIUMENGE 31 DE MARÇ
A les 16.30 hores, Viacrucis al Calvari (Torre Gironella). Organitzat per la Junta de
Confraries de Girona. En cas de mal temps, se celebraria a l’església de Sant Fèlix.

DIMECRES 10 D’ABRIL (RESERVAT PER ALS SOCIS)
De 18.30 a 20.30 hores, préstec de vestes, atxes i venda de complements.
Es prega a tots els socis que portin el seu carnet.

DIJOUS 11 D’ABRIL (RESERVAT PER ALS SOCIS)
De 18.30 a 20.30 hores, préstec de vestes, atxes i venda de complements.

DILLUNS SANT 15 D’ABRIL
A les 20.00 hores, reunió d’arrengladors.

DILLUNS I DIMARTS SANT 15 i 16 D’ABRIL
De 18.30 a 20.30 hores, préstec de vestes, atxes i venda de complements.

DIMECRES SANT 17 D’ABRIL
A les 18.30 hores, al Castrum de Sant Lluc, concentració de totes les vestes per anar a fer
el lliurament del penó al Pendonista de la Confraria i participar en el concert homenatge
del 75 Aniversari de lesVestes, a les escales de la Catedral, hi farem la foto de record.

DIVENDRES SANT 19 D’ABRIL
Al matí, ornamentació i pujada dels nostres passos.
A les 18.00 hores, a Sant Lluc, concentració de totes les vestes per anar a recollir el penó.
A les 20.30 hores, a Sant Lluc, concentració de tota la Secció de Vestes per assistir a
la Processó del Sant Enterrament.
Demanem a tothom que respecti aquest horari, ja que NO PODEM ATENDRE COM CALDRIA
PEL PRÉSTEC DEVESTES NI DIMECRES, NI DIVENDRES SANTS.

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

Hem arribat al 75è Aniversari
i les vestes ho celebrarem amb
molt de goig, ja que hem assolit
aquesta fita important que
esperem, si Déu vol, poder
seguir acompanyant la Processó
del Sant Enterrament del
Divendres Sant.

Josep M. Mont i Jordà
(Vocal Secció de Vestes)
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75è ANIVERSARI DE LES VESTES

L’any de les vestes i allò que ja no tornarem a veure

Com bé sabeu, aquest any celebrem el 75è aniversari de les vestes. La nostra
voluntat és donar a les vestes el protagonisme que aquesta efemèride mereix,
especialment Dimecres de Setmana Santa, quan la nostra confraria surt per

complir els rituals que són tradició per a nosaltres, al marge de la Processó del Sant
Enterrament de Divendres Sant. És amb aquesta intenció que s’ha preparat una sortida
diferent que proporcionarà una estampa excepcional a la catedral, al final de la desfilada,
de la qual les vestes en seran protagonistes.
Però això només serà possible si la participació de les vetes és reeixida. És una crida recurrent
la de la participació, però aquest any cobra especial rellevància, atès que estem de celebració.

Us convidem a sortir a aquells i aquelles que heu fet de vesta alguna vegada i a tothom
que ha pensat a fer-ho, però no s’hi ha decidit mai. Feu extensiva la crida a les vostres
famílies o altres persones que hi puguin estar interessades. Volem omplir les escales de
la catedral de gris i carmesí.
Volem fer especial esment del grup de nens i nenes que sempre ens acompanyen. Igual
que l’any 1990 varen participar de les nostres sortides de Setmana Santa cinquanta nens
i nenes en commemoració del cinquantè aniversari de la recuperació de la confraria i
dels manaies passada la guerra, ara volem sortir acompanyats de setanta-cinc criatures.
Esperem aconseguir la fita, per la qual cosa demanem la vostra col·laboració.
Podeu adreçar-vos a la junta per reservar vestes per a grans i petits a través del correu
electrònic: manaies@manaies.org
Us recordem que les vestes de què disposa la confraria es deixen de forma gratuïta, amb
l’única condició que s’han de retornat acabada la processó. Per poder fer front a la
previsible demanda d’aquest any i atès que era el moment escaient per retirar les més
velles, se n’han fet de noves.
Quant a la Setmana Santa de l’any passat, i deixant de banda l’excepcionalitat de la
d’enguany i els seus preparatius, cal fer-ne un apunt de caràcter històric. Malgrat que en
aquells moments no n’ érem conscients, aquella va ser l’última en què els passos de totes
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les confraries varen quedar exposats Divendres Sant, de bon matí, als peus de la Catedral,
engalanats amb flors i a punt per afegir-se, ja de nit, a la Processó del Sant Enterrament,
a mesura que les confraries corresponents baixaven les escalinates, a la seva sortida de
la seu, per iniciar la processó, com cada any.
A partir d’ara, el passos sortiran de la plaça que s’obre a la Pujada de Sant Fèlix, davant
l’entrada de la basílica.
Aquest canvi generarà un espai nou i òptim per al públic de la processó que en contempli
la sortida: la Plaça de la Catedral ofereix el millor punt de vista de la baixada de la
processó per l’escalinata, lloc de privilegi que fins ara ocupaven els passos i del qual
només gaudien els seus portants.
La decisió sembla haver estat motivada per raons de seguretat. Certament, el Pas dels
Misteris per l’estret Portal de Sobreportes, amb un pendent pronunciat i la corba que
dibuixa la trajectòria de la processó just passat el portal, és un punt crític per a la
seguretat del públic i dels portants dels passos, malgrat que la tradició d’aquesta sortida
espectacular fa que potser hàgim perdut la percepció del risc que comporta.
El canvi d’ubicació dels passos es fa pel bé de la seguretat de tots plegats, alhora que és
innegable que ens privarà d’estampes d’una gran plasticitat que ja han passat a ser història.

Núria Franquet
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DIMECRES 6 DE MARÇ
Acte de Presentació. Hora: a les 12.00, a l’església de Sant Lluc.

DEL DIVENDRES 8 AL DISSABTE 23 DE MARÇ
Exposició “Imatges Processionals de les Ciutats i Pobles de la Província i Bisbat
de Girona”. Casa de Cultura de Girona.

DIES 13, 20 i 27 de MARÇ - Cicle de Conferències.

DIMECRES 17 D’ABRIL
Sortida especial de la Confraria per Dimecres Sant, desfilada pels carrers de
Girona per lliurar el Penó, que acabarà a les escales de la Catedral, on s’oferirà
un concert homenatge a les Vestes.

DIMECRES 8 DE MAIG
Presentació Llibre-Catàleg amb motiu de l’exposició “Imatges Processionals”.

Us animen com aVestes a participar en aquest acte tan important.
Tenim que emplenar les escales de la Catedral, no hi faltis.
Truca al 972 211 753 - 972 640 629 - 93 758 82 79

PROGRAMA D’ACTIVITATS - 75è ANIVERSARI DE LES VESTES
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C. Joan Maragall, 13 | 17002 Girona | Tel. 972 41 12 06 | info@bescuit.com

www.bescuit.com

BAR RESTAURANT

esmorzars | menú diari | sopars per a grups
xocolata amb xurros | futbol

Vine a conèixer el nou Bescuit

i les seves noves suggeriments

c/ Albereda, 3-5, baixos (local 10) • 17004 GIRONA
Telèfon 972 21 29 05 • Fax 972 22 68 84

http://www.jaumeservosa.cat
e-mail:jaume@jaumeservosa.cat
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IN MEMORIAM

Com cada any, per desgràcia, hem de lamentar que
hi hagi confrares que ens han deixat. Malauradament
és llei de vida, un pas que no podem preveure i, en
conseqüència, molts de nosaltres no ens hem pogut
acomiadar com ens hauria agradat. És per això que
volem recordar en aquest butlletí a:

Josep Maria Casas i Buxeda, manaia titular durant
molts anys, encabit a la Banda del Maniple i després
a la Secció de Vestes. Josep Guerrero i Romero,
amic i company de Junta, peça indispensable en les
tasques d’organització de la Cavalcada de Reis.
Raimon Ribas i Mora, (vegeu l’emotiu escrit que ha
fet, de la seva persona, la seva germana M. Carme,
inserit en aquest Butlletí) i, Marta Juriol i Pons,
esposa d’en Joan Baptista Garcia i López, Vocal de
Manaies en l’actual Junta Directiva, a la qual hem
d’agrair la paciència i comprensió que ha demostrat
tots aquests anys de la seva malaltia, tot encoratjant
i animant en tot moment el seu marit a no deixar les
seves obligacions envers la Confraria i a continuar
amb les seves responsabilitats per tal que no es veiés
afectat el Maniple en les seves sortides per Setmana
Santa, i l’organització de la Cavalcada de Reis.

A tots ells un sentit record.

Descansin en pau.

INSTRUCCIONS PER A LES VESTES
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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Marta Juriol

Josep Guerrero

Josep Maria Casas



EL CARTELL D’ENGUANY

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.

Us convidem a afegir-vos al grup de Facebook
“Manaies de Girona”.
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A petició de la Junta, es va encarregar, al Gabinet de Disseny AMR (Antón
Maria Rigau) amb motiu de la celebració dels actes del 75è Aniversari de les
Vestes, la confecció d’una imatge corporativa, marca, cartelleria, imatge
commemorativa...

Amb una imatge moderna, s’ha volgut destacar enguany la importància de la
nostra Secció de Vestes i projectar la seva rellevància durant tots els actes de
la Setmana Santa.

NOTES DE SECRETARIA

Recordem a totes les vestes que recullin la seva
atxa en les hores que s’han establert.
Es prega portar el carnet de l’any en curs a tots els
actes de la Setmana Santa.
Els manaies suplents cal que portin també el DNI
a l’efecte de passar la llista del Dimecres i
Divendres Sant i poder puntuar.
La Confraria disposa d’un apartat de correus, el
número 322, i un correu electrònic,
manaies@manaies.org,
on podeu dirigir la vostra correspondència.
Agrairem a qualsevol confrare que disposi de
documentació gràfica o escrita sobre la

PENDONISTA 2019
Aquest any, s’ha nomenat pendonista d’honor
de la Confraria de Jesús Crucificat - Manaies
de Girona el Monsenyor Enric Pèlach i Feliu,
a títol pòstum, i en representació portarà el
penó Francesc Pèlach i Busom.
Aquest nomenament es produeix com a reco-
neixement a la seva tasca dins la Confraria al
llarg de molts anys, col·laborant desinteressada-
ment en millores i modernització del material
de la Confraria i en les intal·lacions de Sant Lluc.

SECCIÓ DEVESTES
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 del
21 de març tots els dies en què el Castrum
estigui obert al públic, consulteu el calendari
d’atenció a les vestes. El cinturó brodat val
40,00 € i l’escut, 17,00 €.
La confraria té roba per fer vestes. Per encar-
regar la confecció de la vesta, caldrà trucar als
telèfons 972 211 753 - 972 200 325.

ORGANITZACIÓVESTES
SETMANA SANTA 2019
Portant del guió:
Josep M. Mont Jordà

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

Arrenglador general:
Narcís Reixach i Blanch

Arrengladors:
Pere Masferrer i Castellà – Nacís Arbussé
Robert Xifra – Lluís Jerez
Josep M. Sarret Marín – Jordi Vidal

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

Arrengladora del pas de La Caiguda:
Núria Franquet

Arrenglador de la mainada:
Josep M. Esteba i Cama

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








