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Benvolguts Confrares,

En primer lloc, vull desitjar que tots 

estigueu bé, i que en el que sigui pos-

sible, aquesta COVID-19 que ens ha 

acompanyat els dos darrers anys i 

sembla que ja està normalitzant-se, 

hagi deixat les menys cicatrius en les 

vostres vides i en les de la gent que es-

timeu.

Segur, però, que d’una manera o al-

tra ens ha condicionat, i n’és un clar 

exemple la nostra Confraria, que des 

de llavors no ha pogut celebrar cap 

Assemblea, ni festivitat de Sant Pau, ni 

tampoc amb normalitat els Actes de 

Setmana Santa que no sols ens per-

meten ajuntar-nos sinó sobretot lluir 

amb joia pels carrers de la nostra es-

timada Girona.

Com us deia, després de diverses ana-

des i vingudes on semblava que anàvem tornant a la normalitat pre-COVID, aquesta no aca-

ba d’arribar, però si podrem anar reprenent la nostra activitat habitual, i en aquest sentit com 

a aspecte destacat, tenim previst poder celebrar Junta General Ordinària el pròxim 27 de 

maig a la nostra seu de Sant Lluc.

Allà, no només podrem retrobar-nos i comentar tot el que ha envoltat a la Confraria aquests 

dos darrers anys sinó que serà l’oportunitat perfecta perquè el company Narcís Reixach pu-

gui tenir el comiat com a President, tot i que no m’agrada massa la paraula, que es mereix 

després de tants anys al capdavant de l’Entitat.

Sempre he pensat que el present no és res més que la conseqüència del passat, i tal com deia 

en el meu primer escrit com a President, vull mantenir el reconeixement cap a tots els que 

m’han precedit no només en el càrrec sinó en qualsevol de les funcions o tasques que han 

fet de la nostra Entitat el que som.

Així doncs, d’aquí a uns dies podrem tornar a treure els passos processionals als carrers, 

SALUTACIÓ DEL PRESIDENT



6

acompanyats per les Vestes que amb tanta estima els cuiden i els engalanen, precedits pel 

Maniple que completa un quadre escènic únic i del que tan orgullosos ens en sentim.

Tot això serà el futur, del que segur tindré l’oportunitat de parlar-ne en el proper butlletí, 

però tot aquest temps en què hem tingut limitades les nostres activitats, l’Entitat no ha estat 

aturada, i en el que ha estat possible hem intentat fer o col·laborar en les que es produïen a 

la nostra ciutat, així com millorar algunes qüestions de caràcter intern.

En aquest darrer any i si haguéssim de situar-les de forma cronològica, la primera de les ac-

tivitats en què vàrem col·laborar, fou la participació en la tradicional EXPOSANTA a l’església 

de la Mare de Déu dels Dolors, consistent en la cessió de la vestimenta d’un Manaia, i la d’una 

Vesta de la nostra Confraria, on podem compartir espai totes les Confraries de la nostra Ciu-

tat. Aquesta va estar oberta al públic del 26 de març al 2 d’abril de 2021 amb una assistència 

considerable de ciutadans.

Per les circumstàncies COVID no va poder sortir la Processó del Sant Enterrament, ni la tra-

dicional sortida de la nostra Confraria el Dimecres Sant per a l’entrega del Penó.

Tots aquests actes van ser substituïts per l’acte de la Veneració de la Creu el Divendres Sant 

a les 20:00, que es va desenvolupar a les escales de la Catedral sense assistència de públic i 

amb una representació reduïda tant de les Confraries, com dels Manaies.

L’acte va estar acompanyat pel Cor de la Polifònica de Girona i presidit pel Bisbe Francesc.

Posteriorment, es va cedir Sant Lluc per a celebrar-hi un dels concerts del 9è Festival Inter-

nacional de Música a Cappella.

Concretament, el que es va produir el passat 13 de maig de 2021 a les 19:00 hores i que va 

anar a càrrec del grup MUOM.

Per a aquest concert, l’organització ens va obsequiar amb dues entrades, ja que l’aforament 

era limitat, que vàrem sortejar entre els Confrares, amb el que dos de vosaltres el vàreu poder 

gaudir en directe.

La col·laboració amb aquest Festival, no només té una voluntat d’obrir-nos a la ciutat, i que 

tothom pugui conèixer el Castrum, sinó que també en aquest cas tenia un rerefons social, pel 

fet que la recaptació integra anava destinada a la Fundació Oncolliga Girona.

En atenció a la nostra participació, el logo de la nostra Entitat figura a la seva pàgina web 

SALUTACIÓ DEL PRESIDENT
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https://www.gironacappella.cat/index.php/ca/ com a Entitat col·laboradora.

Com també és tradició, un grup de Confrares vam participar el diumenge 6 de juny de 2021 

en els actes de Corpus.

Al matí ens vam reunir per a fer la catifa de flors, que juntament amb les de les altres Confra-

ries, van cobrir de color la nova ubicació on aquest any es desenvolupava l’acte.

Condicionats per les restriccions i pel recorregut de la Processó de la tarda les catifes es van ubi-

car a la Pl. dels Apòstols. Personalment, us haig de dir que van lluir molt en aquest indret malgrat 

possiblement no puguin continuar ubicant-s’hi a fi de respectar el recorregut de la Processó.

El darrer cap de setmana d’octubre vam acollir a Sant Lluc l’exposició de Soldats de Plom que 

organitza cada any l’Associació El Baluard.

Permeteu-me que us desvetlli una debilitat i un privilegi.

La debilitat és el desconeixement. Jo havia vist sempre des de fora i amb una certa distància 

aquesta exposició. Em despertava admiració per l’habilitat i la paciència amb la qual els par-

ticipants elaboraven les seves figures. Ja des de molt jove quan anava a la botiga de la família 

Masferrer per l’afició del meu pare a la filatèlia i la numismàtica em solia quedar embadalit 

veient les figuretes de l’aparador, però mai ho vaig valorar prou.

El privilegi me l’ha donat ser President de la nostra Confraria. Aquest any vaig intentar estar 

molt proper a l’organització, em vaig interessar pel que significava aquesta exposició en l’àm-

bit del modelisme. He conegut un món fascinant, però no només això, també he descobert 

el privilegi que té la nostra ciutat i en conseqüència la Confraria de ser partícips d’un esdeve-

niment que està en el TOP mundial.

Per les mateixes dates, i d’això se’n diu llei de Murphy, vam poder ajudar al projecte europeu 

People Power Partnership, una iniciativa que implica catorze institucions d’onze països euro-

peus que busca fomentar la mobilitat, la formació, i professionalització en la dansa.

Aquests, dins de la programació de Temporada Alta van protagonitzar l’espectacle Mirrors of 

Human Nature i van requerir un espai on poder assajar i tenir suport logístic.

El lloc va ser Sant Lluc, una nova oportunitat per a mostrar el nostre patrimoni i la nostra 

predisposició a participar en la vida ciutadana, que va tenir un ampli ressò en les xarxes per 

part d’aquest grup artístic.
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A més aquesta actuació tenia una especial implicació local, ja que el projecte incloïa a vuit 

ballarins de Girona juntament amb altres vuit internacionals de forma excepcional per a 

aquesta actuació.

Soc conscient que aquesta dualitat que es va produir en el mateix moment en el temps va 

dificultar la logística del Baluard, a qui a l’hora de demanar-los-hi disculpes, vull agrair-los-hi 

la seva comprensió.

Finalment, i no perquè es preparés a darrera hora, arriba l’acte que més gent mobilitza a la 

ciutat al llarg de tot l’any.

Un any més vam organitzar els actes al voltant de l’arribada de Ses Majestats a Girona. Ha es-

tat un any de molts canvis, i trobareu un article en aquest mateix butlletí amb tots els detalls, 

però sí que vull avançar-vos que estem satisfets de com va sortir en la seva globalitat.

Que som conscients que algunes coses les hem de millorar, però també que comptem amb 

algunes limitacions que condicionen els actes. No us perdeu l’article interior.

Parlava al principi del fet que havíem participat en els actes de la ciutat, però que també ha-

víem estat pendents de millorar algunes qüestions més de caràcter intern.

En aquest sentit, hem treballat en la comunicació tant interna com externa, millorant les 

publicacions en xarxes (instagram, facebook, i twitter), tenint més presencia en mitjans, i 

creant grups de WhatsApp com el de Vestes per a fer partícips als Confrares de les decisions 

que preníem a l’hora de fer-los-hi arribar les notícies que feien referència a la nostra Entitat.

Finalment, el passat 9 d’octubre un grup de Confrares ens vam ajuntar per a netejar d’herbes 

la façana i el campanar de Sant Lluc.

Aquest any, malgrat els esforços, no hem estat afortunats en la loteria de Nadal, però ja us 

avisem que amb l’ajuda inestimable com cada any d’en Carles Mascort, persistirem!.

Tal com us anunciava al principi, tenim previst convocar Assemblea General Ordinària per 

al pròxim dia 27 de maig, i el meu desig és poder retrobar-me amb tots vosaltres aquell dia.

TOTS SOM CONFRARIA!

 Sr. Francesc Xavier Serra I Sambola

SALUTACIÓ DEL PRESIDENT
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LA JUNTA
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DIVENDRES SANT:  
EL SILENCI DE LA PROCESSÓ I EL SILENCI DE JESÚS

El Divendres Sant participem tots plegats a la processó del Silenci junt amb altres confraries 

pels carrers de Girona. I ens adonem que: Mai una Setmana Santa no és igual a una altra. 

Sembla que celebrem el mateix, però mai Jesús mor de la mateixa manera i, per descomp-

tat, mai ressuscita igual. Jo, per exemple, de la Setmana Santa aquest any em quedo amb el 

silenci. No el dels carrers, que ni l’absència de les processons les ha mantingut silencioses. 

Tampoc el meu silenci, que continuo buscant el sonet seductor de les xarxes socials. No em 

quedo amb el silenci dels apòstols, que tant havien dit que estarien al costat de Jesús i des-

prés van desaparèixer; ni amb el de les autoritats que van poder evitar la seva mort, però van 

preferir agafar-se a la covardia i al poder; ni al dels «seguidors clandestins» de Jesús, com 

Josep d’Arimatea i Nicodem, que, amagats a la nit, van recollir el seu cos i el van enterrar en 

secret; ni al d’aquell sepulcre quan la pedra es va fer fora i tot va quedar a les fosques. Jo em 

quedo amb el silenci de Jesús.

Quan ens ofenen, ens fereixen al més profund, el nostre primer impuls és cridar, «cantar les 

quaranta» a qui ens fa mal, malparlar a gust i protestar, protestar molt. El silenci no és una op-

ció (ni tan sols estic segur que, de vegades, sigui el més indicat), i encara menys quan creiem 

que portem raó. Però Jesús em torna a sorprendre i a redescobrir alternativa d’existència, 

testimoni d’esperança.

Com és possible que, sent Fill de Déu, no hagués fet res? Com és possible que guardés 

aquest silenci davant les acusacions que li feien, davant les barbaritats, davant l’escarni i la 

burla, davant la injustícia envers ell mateix que la nostra confraria acompanya en el pas de 

l’Ecce Homo? Per què no va parlar? Per què no va argumentar amb la saviesa que el carac-

teritzava, amb aquesta claredat amb què parlava? Ningú com Ell podia portar tanta veritat a 

les seves paraules; ningú hauria tingut més raó que Ell. Però va callar. Davant Caifàs i Anàs, 

davant Pilat, davant Herodes, davant un fanàtic poble que demanava la seva mort, davant la 

negació de Pere Res. Ni una protesta, encara que sigui per desfogament.

Mai no entendré del tot aquest silenci. Puc imaginar que va callar per obediència el Pare, 

per acceptació dels fets, per no impedir el que calia que passés, perquè potser Jesús va 

entendre millor que ningú que el silenci és la millor de les respostes, però mai no entendré 

del tot per què.

El que sí que crec que podré fer aquesta Setmana Santa és aprendre’n. De vegades cal guar-

EL CONSILIARI 
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dar silenci per deixar que les coses parlin per si mateixes, per treballar-nos la confiança i 

donar espai que Déu parli i porti endavant el seu pla de salvació, la redefinició esperança de 

les nostres vides. El silenci és l’oportunitat de fer-nos costat, de sortir-nos d’escena i deixar 

que sigui el Pare del cel qui faci a les nostres vides la seva voluntat com insinuem i demanem 

al Pare Nostre. Fer silenci és un acte d’humilitat i generositat per amanyagar i no abonyegar. 

Hi ha vegades que sí, que el silenci és la millor ofrena a Déu i la millor mostra que ens posem 

a les seves mans. Que hi confiem.

Avui, amb el mindfulness i la meditació (que es porten molt i que, la veritat, he de reconèixer 

que ajuden força a qui els practica) està de moda això de l’acceptació activa (que no resigna-

ció), de deixar anar el control, deixar que les coses passin i fluir. Ja això ens ho va ensenyar fa 

molt de temps Jesús amb el seu silenci i sobretot en el silenci del Divendres Sant que nosal-

tres en la processó acompanyem i redescobrim no com condemna, sinó com esperança de 

la Pasqua que esperem que redefineixi la nostra vida i felicitat.

Molt bona Pasqua

 Mn Sebastià. Consiliari
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Estimats Confrares,

Com bé sabeu, l’any passat, per segona vegada consecutiva, no es van poder celebrar ni l’ha-

bitual sortida del Dimecres Sant per a l’entrega del Penó, ni la Processó del Sant Enterrament 

de Divendres Sant.

Per aquest motiu, la Junta de Confraries, de la que en formem part, va decidir organitzar un 

acte a les Escales de la Catedral que es va denominar ACTE DE VENERACIÓ DE LA CREU.

Aquest acte es va celebrar sense l’assistència de públic, i fou transmès per la Televisió de 

Girona en directe.

Es tractava del fet que amb la presència testimonial de totes les Confraries es representés la 

pujada de la Creu per l’Escalinata de la Catedral.

Amb aquestes restriccions, la Junta de la nostra Entitat, va decidir fer sortir el Maniple en un 

format reduït, juntament amb una representació de la secció de Vestes.

Després de posar-nos en contacte amb la majoria dels Manaies, per a comunicar-los-hi la 

decisió, vam poder confeccionar una representació del nostre Maniple, que va lluir com 

sempre en un entorn tan privilegiat com són les Escales de la Catedral.

Els Manaies vam fer la tradicional pujada “picant” amb les nostres llances, al so dels timbals 

i els bombos, i seguidament van anar pujant les representacions de les diferents Confraries.

Un cop acabat l’acte, havent cantat “Crec en un Déu”, el Bisbe Francesc ens va desitjar bona 

Pasqua i arreveure fins al pròxim any.

L’acte va estar acompanyat pel Cor de la Polifònica de Girona.

Malgrat ser una representació reduïda, fou una oportunitat per a, després d’un any sense ac-

tes, tornar a trobar-nos i recuperar les sensacions de grup que durant tants anys ha fet que la 

nostra Confraria tingués una destacada participació en els actes de Setmana Santa.

Finalment, donar les gràcies a tots els nostres Confrares, Manaies i Vestes que hi varen 

participar.

 Joan Baptista Garcia 
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  Plaça dels apòstols de la Catedral, Girona

  Diumenge, 6 de juny del 2021

La passada primavera, vàrem poder reprendre l’activitat de la catifa de flors de Corpus que es 

va haver de suspendre el 2019. 

A causa de les restriccions que regien el moment, la realització de les catifes i els actes de 

la jornada van ser diferents dels habituals: les catifes es van fer a la plaça dels Apòstols i la 

seva disposició va estar predeterminada per garantir una mínima distància entre les diferents  

confraries i un traçat prou estètic.

La jornada va transcórrer sense cap incident i si tot va bé, aquest any hi tornarem. Us animen 

a participar-hi!

 Secció de Vestes

CATIFA CORPUS 2021
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Dilluns tancat excepte festius

Servei de carta i menú
Aparcament
Parc infantil

Terrassa
sota les moreres

(oberta tot l’any)
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Enguany dins del pla anual de manteniment i conservació de la nostra seu social, a part de 

les revisions periòdiques de les teulades, terrat i zona de l’androna, s’ha netejat la portalada i 

la capelleta de Sant Pau. A més s’ha cregut convenient la col·locació d’un sistema per evitar 

l’acumulació de coloms en aquesta zona. Una de les actuacions que també s’ha fet a Sant 

Lluc, ha estat a la part superior de la façana principal i del campanar on hi havia plantes arre-

lades. Aquesta actuació doncs ha consistit a fer un tractament herbicida específic per evitar 

que tornin a créixer aquestes plantes que es trobaven a les escletxes i petits forats de les 

parets. El tractament s’ha fet impregnant aquesta solució a les fulles mitjançant un polvorit-

zador per tal de matar les arrels. 

A causa de l’alçada de l’edifici, aquesta operació s’ha fet amb l’ajuda d’un vehicle elevador 

amb cistella que ha permès accedir a la zona. Paral·lelament i aprofitant la logística que te-

níem s’ha revisat tot aquest sector superior de l’edifici. Això ha permès detectar dos forats i 

també que una de les lloses que revesteixen la façana es trobava desenganxada i presentava 

un cert risc de caiguda a la via pública. S’ha actuat fent una feina de paleteria, sanejament de 

la zona i posterior col·locació, per evitar un despreniment ocasional.

Agraïm aquelles persones que altruistament ens han ajudat a conservar el patrimoni de la 

confraria.

 Vocalia de local

CUIDEM EL CASTRUM
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La majoria de Concursos de Miniatures que s’haurien d’haver celebrat el 2020-2021 es varen 

anul·lar i/o posposar fins al 2022. El Baluard, Centre d’Estudis Històrics i Fets d’Armes de les 

Comarques Gironines, va tenir la sort de poder portar-lo a terme!

Com cada any, coincidint amb les Fires i Festes de Sant Narcís, a l’església de Sant Lluc – 

Castrum dels Manaies de Girona, els col·leccionistes de miniatures varen poder competir i els 

aficionats gaudir de magnífiques peces.

La participació es va veure reduïda per les mesures derivades de la pandèmia. Els col·lecci-

onistes espanyols no varen faltar a la convocatòria, però també hi varen participar artistes 

francesos, belgues, holandesos, alemanys, italians, etc. Encara que el nombre de participants 

va ser menor a anys anteriors, el nombre de figures exposades va ser superior.

Les mesures de seguretat dins Sant Lluc varen ser molt estrictes, amb un nombre màxim 

de visitants a la sala, neteja diària, mascareta obligatòria, gel hidroalcohòlic a l’entrada i un 

circuit marcat per tal que no s’acumulés gent a un mateix lloc. Com sigui que el Concurs de 

Girona va ser dels pocs que es va poder celebrar al món, vàrem tenir molts visitants nacionals 

i francesos i a la xarxa vàrem tenir un èxit sense precedents.

1 2

SOLDADETS DE PLOM 2021

1. ALESSANDRO NATALE, Laedria-the Summoning. © Paco Ruiz

2. LUIS SANZ LARREY, Vae Victis. © Paco Ruiz
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La Federació Mundial va anomenar un jurat internacional que va qualificar les obres exposades, 

el guanyador en la categoria històrica va ser el modelista de Madrid Luis Sanz Larrey i el gua-

nyador en la categoria de fantasia va ser Alessandro Natale procedent de la Bretanya francesa.

Com cada any els membres de l’Associació varen realitzar un estudi sobre un personatge 

històric de les nostres comarques, l’elegit va ser Ramon Berenguer III ‘el Gran’, comte de Bar-

celona, Girona, Besalú, Cerdanya, Osona i Provença (1082-1131). L’escultura va ser modelada 

per Antonio Zapatero Guardini i pintada per Jesús Gamarra.

Acabat el Concurs vàrem celebrar la XL Exposició ‘Soldat de Plom’, la figura commemorativa 

va ser un oficial de la Guerra de Successió de 1714. Durant totes les Fires es va poder visitar 

l’Exposició que lluïa amb unes vitrines plenes de magnífiques peces.

Esperem i desitgem que l’any 2022 sigui el de la normalització i que la majoria de Concursos 

que s’han de celebrar es puguin portar a terme. El Baluard ja ha convocat el XXVII Concurs i 

la XLI Exposició ‘Soldat de Plom 2022’.

Agrair com sempre a la Junta de Jesús Crucificat – Manaies de Girona la seva col·laboració i 

esperem poder retrobar-nos tots plegats a les Fires del 2022.

 Pere Masferrer
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Després dels actes de 
l’any passat que es van 
desenvolupar en una 

situació molt especial, 
aquesta arribada era un 

repte molt important per 
a la nostra entitat, ja que 

plantejàvem un nou projecte 
amb moltes activitats i grans 

canvis estructurals.

Sense cap mena de dubte els actes al vol-

tant de l’arribada de Ses Majestats han estat 

els primers actes massius de carrer sense 

restriccions, tret de la utilització de la mas-

careta, que s’han celebrat a la ciutat des de 

l’inici de la pandèmia.

Després dels actes de 

l’any passat que es van 

desenvolupar en una 

situació molt especi-

al, aquesta arribada era 

un repte molt important 

per a la nostra entitat, ja 

que plantejàvem un nou 

projecte amb moltes ac-

tivitats i grans canvis es-

tructurals.

Aprofitant l’embranzida dels actes de 

2021, la nova Junta, la incorporació de 

nous voluntaris, i la col·laboració impaga-

ble de la gent de sempre, es va començar 

a treballar ja el febrer amb un nou equip 

artístic. El nou projecte i les noves idees 

de seguida van provocar una il·lusió que 

s’anava contagiant.

La idea era crear un projecte global més 

enllà del dia 5 de gener, programar i orga-

nitzar tot un seguit d’actes relacionats amb 

l’arribada dels Tres Reis que en conjunt fes-

sin arribar la màgia els dies previs i ajudessin 

a fer créixer la il·lusió dels 

nens i nenes de Girona. 

Per això, moltes activi-

tats de l’any passat es van 

mantenir i millorar, ja que 

havien funcionat molt bé.

La col·laboració amb les 

escoles és imprescindi-

ble perquè tots els nens 

i nenes puguin conèixer 

els diferents personat-

ges amb el material que 

se’ls fa arribar. També es 

van enviar les cartes personalitzades de Ses 

Majestats.

Els dies 2, 3 i 4 vam tornar a repartir bústies 

reials amb patges per tots els barris de la 

ciutat. Aquest any vam comptar amb la col-

laboració de les associacions de veïns que 

ens van facilitar la logística. Va ser un gran 

CAVALCADA DE REIS 2022
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èxit, tot i retallar els dies i horaris, la gent 

va respondre molt bé i no hi havia cap lloc 

sense cartes!

Com l’any passat, tocava fer aparèixer l’es-

trella d’Orient a la Catedral per il·luminar el 

camí dels Tres Reis. Aquest any, i com a nou 

acte, l’estel va arribar amb tota la Comitiva 

de la Llum. Encapçalada pel mag Naj-Man-

din, els homes de la llum, els malabaristes de 

foc i els músics van fer un acte curt i molt 

màgic. Va ser el dia 3 de gener, a les emble-

màtiques escales de la Catedral i ho van po-

der gaudir un bon nombre de nens i nenes.

Ens vam plantar al dia 5 havent ja fet 

una gran quantitat d’actes, però 

encara amb molta marxa per 

davant. Doncs el mateix dia 5 al 

matí, igual que l’any passat, dife-

rents grups de patges van anar a 

visitar els barris de la ciutat. Aquest 

any, eren menys actuacions, però 

més programades, fet que va permetre 

que a cada racó hi hagués nens i nenes 

esperant l’arribada de les petites comitives.

A última hora del matí, els diferents grups 

que actuaven es van anar trobant per acabar 

fent dues precavalcades fins al campament.

Com bé sabeu, aquest any se’ns plantejava 

un canvi important a la Cavalcada. No po-

dien participar cavalls i això va comportar el 

plantejament d’una alternativa, ja que per-

díem un element imprescindible pel funci-

onament d’aquesta. L’estètica que acom-

panya la Cavalcada de Girona, la nostra, és 

medieval, i qualsevol altre sistema d’arros-

segament no hi encaixa.
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CAVALCADA DE REIS 2022

Per tant, es produïa un debat sobre si treure 

la Cavalcada amb Melcior, Gaspar i Baltasar 

a peu, o renunciar a la nostra Cavalcada i 

convertir-la en una rua amb una estètica 

més carnavalesca, amb carrosses mobilit-

zades per elements mecànics.

Per nosaltres era clar, no volíem renunci-

ar a l’essència del 92, quan es va produir el 

gran canvi que ens ha acompanyat fins avui. 

Amb aquesta base i amb tot el material ne-

cessari es va fer una nova configuració de 

la Cavalcada que compensés aquella man-

cança.

Els canvis més rellevants en els actes del 

dia 5 a la tarda van ser la nova ubicació del 

Campament Reial al Camp de Mart i la nova 

ubicació de l’acte final a la Copa, i que, per 

tant, també hi hagués un canvi en el recor-

regut habitual.

Aquest canvi, com ja s’havia plantejat anys 

enrere, és degut al fet que la ubicació del 

Campament Reial als Jardins de Fora Mura-

lla havia quedat petit, tant per a realitzar-hi 

totes les activitats, com per a rebre tots els 

infants que volien gaudir-lo. Per això es va 

escollir un espai ampli i rodejat de natura, 

el Camp de Mart era el lloc ideal i va ser un 

gran èxit.

El Campament, que fins llavors era el del 

Rei Ros, aquest any va créixer i cada Majes-

tat tenia un Campament propi, podent-s’hi 

desenvolupar activitats relacionades amb 

cada una de les Comitives. També hi havia 

les dues comitives fora del recinte del Camp 

de Mart per rebre tothom que s’apropava a 

visitar-lo.

Amb aquest canvi d’ubicació, s’havia de 

plantejar un nou lloc on fer l’acte final i la 

rebuda de la ciutat, ja que com bé sabeu el 

lloc d’inici i final han de ser propers. Seguint 

amb les idees de poder arribar a més gent i 

també poder fruir d’un acte diferent del que 

es feia a la plaça del Vi, es va decidir que el 

lloc perfecte era l’espai de La Copa.

Això provocava un canvi de recorregut, que 

va passar per indrets tan emblemàtics pels 

gironins com la Punxa, plaça Poeta Marqui-

na, carrer Santa Clara o plaça de la Inde-

pendència, sense oblidar-ne d’altres que 

ja havien estat escenari del recorregut de 
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la Cavalcada com el carrer Pare Claret, el 

carrer Joan Maragall o la Plaça Catalunya.

L’acte final, a la Copa, fou coordinat entre 

en Naj-Mandin i la Tem-Noch, amb la vo-

luntat que fos molt més dirigit a la mainada, 

veritables protagonistes de la jornada.

En definitiva, la Cavalcada i tots els actes 

que s’hi van desenvolupar al voltant, van es-

tar molt més accessibles, propers, i dirigits 

als infants, presentant moltes novetats però 

sense perdre l’essència, i pensada exclusi-

vament per la ciutat de Girona.

Tots aquests canvis i actes es van poder re-

alitzar gràcies a la col·laboració i implicació 

de moltes entitats culturals i socials de la 

ciutat, com els Diables de l’Onyar, la Fal·lera 

Gironina, l’Escola d’Hostaleria, Escoles de 

Dansa, i molts altres. Així com el temps i de-

dicació de moltes persones voluntàries que 

desinteressadament aporten el seu granet 

de sorra any rere any perquè tot funcioni 

com toca.

Qualsevol canvi genera controvèrsies sem-

pre, i si és de la dimensió del que plantejà-

vem encara més. Hem pres nota de totes les 

opinions que han anat sortint i de totes les 

crítiques constructives, i ja estem treballant 

per a millorar tot el possible. La valoració 

que fem de tots els actes és molt positiva, 

han tingut una bona rebuda per part de la 

ciutadania i la premsa local, així que ens sen-

tim amb molta força i confiança per conti-

nuar fent feina i fent créixer el nou projecte.

Per acabar, aquest any es va consolidar una 

nova ubicació definitiva per emmagatze-

mar tot el material de Cavalcada en una nau 

cedida per l’Ajuntament després de molts 

anys havent d’estar sempre en ubicacions 

provisionals i amb males condicions.

  Pere Pons i Joaquim Genover

CAVALCADA DE REIS 2022
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VISITA A L’HOSPITAL JOSEP TRUETA

Per segon any consecutiu, la situació sani-

tària desaconsellava la visita presencial dels 

Tres Reis a la planta de l’àrea de Pediatria de 

l’Hospital Dr. Josep Trueta on estan ingres-

sats els nens i nenes, però un cop més, Ses 

Majestat no van voler abandonar la nostra 

ciutat sense portar-los-hi els regals que ha-

vien demanat, però sobretot una estona de 

joia que aquests infants no oblidaran mai.

En aquesta ocasió tan especial, Ses Majes-

tats van comptar amb la col·laboració dels 

Bombers de Girona, que no solament van 

aparèixer en el moment que arribaven Mel-

cior, Gaspar i Baltasar fent sonar les sirenes 

i els llums d’alarma lluint com mai, sinó que 

van preparar escales perquè els Patges Reial 

poguessin arribar fins a les finestres on esta-

ven els infants. 

Mitjançant un sistema de tirolina, les jo-

guines arribaven a mans dels Patges, que 

protegits amb mascareta, els entregaven als 

infants, que els miraven embadalits, com si 

no creguessin el que estaven veient.

Mentrestant la banda que acompanyava a la 

Comitiva Reial no va parar de toca en tota 

l’estona, i els animadors van transmetre tota 

l’energia que els infants necessitaven per a 

posar-se bé quan abans i poder tornar a casa.

El personal sanitari i la Direcció de l’Hospital 

van sortir a donar la benvinguda i van poder 

explicar als Tres Personatges màgics tant 

les inquietuds dels infants ingressats com 

l’esperança d’estar ja en la fase final de la 

pandèmia.

Els grans, també van poder tenir el seu mo-

ment amb Ses Majestat, i es van fer les foto-

grafies protocol·làries a les escales d’entrada, 

així com amb tots aquells que ho van dema-

nar i van fer entrega als responsables de pe-

diatria de dos sacs plens de joguines perquè 

els entreguessin als nens i nenes.

Com en anys anteriors, ben aviat, a través de 

les xarxes socials, van poder comprovar la 

joia dels més petits gaudint dels regals que 

feia uns minuts havien rebut, amb el que feli-

ços per haver aconseguit l’objectiu van aco-

miadar-se de tots els que encara els miraven 

des de les finestres per unir-se a la resta de 

la Comitiva, i amb el desig de tornar a re-

trobar-se amb els nens i nenes gironins l’any 

que ve, ja sense les limitacions causades per 

la COVID-19.

Finalment, un any més, el Rei Baltasar es va 

estalviar la sessió de maquillatge i va poder 

dedicar més estona als infants, aprofitant, el 

que ja s’està convertint en una tradició i grà-

cies a la tecnologia, per contactar amb un 

infant que no havia pogut anar a rebre’ls a la 

Cavalcada, i que des de casa va gaudir d’un 

moment únic a petició del seu pare que es 

trobava a les portes del Trueta.
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www.carnisseiresmercader.com

0% GLUTEN
La carnisseria ideal 
per a celíacs i 
al·lèrgics alimentaris
EMPRESA ARTESANAL, 
CANSALADERIA I 
XARCUTERIA

MEDINYÀ
Pere Roura 24
T 972 498 122

CERVIÀ DE TER
Pl. Generalitat 8
T 972 497 025

GIRONA
Mercat del Lleó 3-9
T 972 218 472
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Dibuix de l’edifici de Casa Carles de la plaça del Vi. A la primera planta, sobre els quatre arcs de les voltes, hi havia la seu social de 
la Confraria de Jesús Crucificat. Enguany aquest article intenta fer memòria d’algunes vivències a l’entorn d’aquest “Castrum” de 
Manaies cedit generosament pel nostre Bisbat.

QUAN ELS MANAIES ESTAVEN 
A «CASA CARLES»

 Francesc Masdevall Reitg
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Amb aquest article continuarem la crònica que vàrem iniciar ara fa dos anys, dedicada als 

“castrums” dels Manaies. Per qui no conegui la nostra entitat, cal precisar que el castrum és 

un espai concedit en ús a la Confraria i que serveix per a guardar, de forma permanent, els 

equips del Maniple de Manaies i el material de la Secció de Vestes i és utilitzat, també, com a 

sala-vestidor. El primer article parlava de la sala de la Puríssima Sang a l’església del Carme, 

dels anys 1940-49, i en el segon escrit fèiem la descripció del Castrum de sota les Sales Ca-

pitulars de la Catedral, usat en el període 1950-1974. 

Però, abans d’iniciar el relat, volem donar una referència interessant: la milícia romana aplica-

va la paraula castrum a la ciutadella o fortificació més o menys estable on s’allotjava una legió 

o fragment d’ella. El Maniple de Manaies, amb certa dosi d’idealització, va començar a usar 

aquest nom durant la Setmana Santa de l’any 1974 quan estava al Castrum de la Catedral.

Al finalitzar aquell any 1974, el Bisbat comunicava al president de la Confraria, Narcís Ome-

des, que a les Sales Capitulars de la Catedral s’hi anaven a fer obres amb el propòsit de traslla-

dar-hi el Museu Diocesà que, en aquells moments, estava a l’edifici de Casa Carles de la Plaça 

del Vi. El comunicat detallava que les obres afectarien els baixos de sota les Sales Capitulars 

on els Manaies tenien el Castrum amb tot l’equipament i s’hi guardaven, també, els dos pas-

sos o “misteris” de la Secció de Vestes. A més, puntualitzava que aquelles sales s’haurien de 

desallotjar abans de la pròxima Setmana Santa. 

Als manaies ens sabia molt greu haver de renunciar a aquell local tan ben situat i tan idoni, 

després de vint-i-quatre anys de bon servei. La recerca d’un altre lloc no era gens fàcil, ja 

que havia de tenir la capacitat suficient per encabir-hi tot el Maniple, un fàcil accés i una si-

tuació que hauria de ser, necessàriament, al barri vell de Girona. Es va demanar al Bisbat que 

fes algunes temptatives amb convents en dessús que resultaren fallides i l’edifici de l’antic 

convent de Sant Domènec –que visitàrem– representava una iniciativa massa agosarada per 

nosaltres. I el vell Institut del carrer de la Força, abandonat feia temps, també havia estat ob-

jecte de les nostres aspiracions, ja que l’imaginàvem convertit en Museu de Setmana Santa, 

amb els passos de les confraries a la planta baixa i el “castrum de manaies” a dins... Passat un 

temps, també es visità un casalot annex a l’església dels Dolors que, malgrat la possibilitat de 

construir-hi un altell, hauria estat del tot insuficient. 

Després de tantes temptatives frustrades, l’interès dels preveres de la catedral Dr. Josep M. 

Taberner i Dr. Genis Baltrons desencallà el problema i el Bisbat, en vista de tantes dificul-

tats, es va decantar per l’alternativa que venia més a mà: cedir part de la planta principal del 

mateix Museu Diocesà de Casa Carles que, en aquells moments, ja s’havia desocupat, per a 

traslladar-hi l’equipament dels Manaies. Així, amb aquest canvi, la qüestió quedava resolta de 

moment, i es va acordar que els dos “misteris” es guardarien a l’Església de la Catedral, amb 

caràcter provisional. 

QUAN ELS MANAIES ESTAVEN A «CASA CARLES» 



36

En primer lloc, per saber a què atendre’ns, calia fer 

una visita a l’espai que ens oferien dins aquell casal 

enorme i antic. Només entrar, des del carrer, ens 

trobàrem amb el pati i uns recintes al fons que es-

taven tancats. Una dona vella i arraulida, que era la 

portera, en veure’ns saludà breument i ens acom-

panyà amb una clau que semblava la de sant Pere. 

Per una escala majestuosa pujàrem al pis que estava 

il·luminat amb algunes bombetes elèctriques pen-

jades del sostre que cremaven pobrament, enmig 

d’alguns accessoris polsosos que havien quedat del 

museu. De sales n’hi havia de diverses mides, però 

totes eren espaioses i molt altes de sostre. Ja no 

calia mirar més. Anirien molt bé per fer de castrum!

Davant d’aquella proposta tan temptadora, la Junta 

es mobilitzà ràpidament. Reunits al Castrum de la 

Catedral, determinàrem traslladar aquella mateixa 

nit i amb els nostres propis vehicles, tot l’equipa-

ment a Casa Carles. No podíem fer gaires dilaci-

ons per no perdre tan bon oferiment (i pel que va 

succeir més tard no ens vàrem pas equivocar d’ha-

ver-ho fet amb celeritat). L’endemà una furgoneta s’emportava els armers i dos “arcons”, 

abandonant l’armari de la roba i el sabater que no passaven per la porta d’on estaven.    

Una vegada reunit tot el material a Casa Carles, ens adreçàrem a l’Ajuntament per a demanar 

a l’alcalde, Sr. Ignasi de Ribot, l’ajuda econòmica necessària per als treballs d’adaptació de les 

sales. Com que aquell any el Maniple celebrava el seu XXXVè aniversari, l’Ajuntament va voler 

afegir-se a la celebració i decidí col·laborar “materialment” en els treballs. Les brigades mu-

nicipals treballaren de valent confeccionant armers, armaris i sabaters... repassant la pintura 

i adequant l’enllumenat.  

Abans de descriure l’aspecte físic del nou espai de Casa Carles, cal aturar-nos un moment 

per comentar alguns dels seus antecedents. Aquest antic casal, que sofrí diverses reformes 

al llarg dels segles, en morir el seu propietari, la casa quedà vinculada al cognom Carles fins 

al 1921, quan morí Joaquim Carles i Ferrer, deixant l'edifici al Bisbat de Girona, donació que 

es feu efectiva l'any 1934. Els Carles havien convertit la planta principal de l’edifici en un 

palauet neoclàssic que va inaugurar el rei Carles IV d'Espanya l'any 1802. Pel seu fur únic de 

residència reial, va acollir tota la reialesa castellana i europea que visitava la ciutat. Fins i tot 

QUAN ELS MANAIES ESTAVEN A «CASA CARLES» 
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GRÀFIC DE DISTRIBUCIÓ DEL  
CASTRUM DE CASA CARLES
1. Vestíbul general
2. Vestíbul d’entrada al Castrum
3. Sala de les optiades 
4. Esquites i banda 
5. Potentiors
6. Comandament
7. Sala de Secció de Vestes i de Juntes 
8. Pati de l’edifici

un ciutadà italià que fou santificat: el clergue Sant 

Juan Bosco que hi va passar la nit del dia 6 de 

maig de l’any 1886, amb motiu dels seus viatges 

com a fundador de la Congregació Salesiana. 

La planta principal de Casa Carles era el palauet 

esmentat que, com hem dit, s’havia utilitzat com a 

museu. A la Confraria se li va assignar la part que 

donava a la Plaça del Vi. Aquesta zona es desen-

volupava al voltant del pati interior, parcialment 

porticat, des del qual s’accedia al Castrum pujant 

per l’ampla escala de pedra. És interessant fer es-

ment d’algunes de les sales nobles, amb un gran 

“saló del tron i cambra reial” i el menjador, entre 

d'altres. Alguns relleus daurats a les parets repro-

duïen columnes neoclàssiques, amb estries i ca-

pitells a l’estil romà que s’avenien molt bé amb els 

Manaies. Els sostres eren amb voltes pintades amb 

símbols de la reialesa i altres propis de la família 

Carles i els terres estaven enrajolats amb cairons 

posats de biaix.  

Des del primer moment, els manaies veieren clar 

com situar l’equipament dins aquell gran i luxós 

embalum. El distribuïren per seccions. El primer es-

pai seria el vestíbul d’entrada i s’hi posaria la saba-

teria i les llances. Al gran saló, amb balcons al pati 

central, hi hauria les dues optiades. Als espais del 

davant, amb balcons a la Plaça del Vi, es situarien 

els músics, els équites i els potentiors, i la cambra de 

l’alcova es destinaria al Comandament del Maniple. 

Unes vitrines que havien quedat del museu i un armari encastat de la sala de les optiades, 

convenientment adaptats, els vàrem aprofitar per a posar-hi la roba. Els escuts anaren pen-

jats al llarg de les parets tal com havien estat al Castrum de la Catedral, igual que els tambors. 

Tot plegat es complementà amb els quadres d’escenes militars romanes i altres relacionades 

amb la Confraria que ja teníem. 

Amb aquestes actuacions, fetes a consciència, els manaies estàvem satisfets d’haver acon-

seguit un estatge suficient i ben posicionat, mentre servàvem el bon record del Castrum de 
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la Catedral que impressionava per la seva altitud i monumentalitat. Ara el Castrum de Casa 

Carles, emplaçat al cor de la Ciutat, era més baix, cèntric i assequible, i s’hi arribava tot ca-

minant de planer. 

Referència d’evocació històrica: el trajecte que unia els castrums de la Catedral i Casa Carles 

coincidia amb la Via Augusta (construïda al segle II per a comunicar Roma amb Cadis). Dins 

aquest tram també s’hi trobava el primer estatge que tingueren els Manaies a l’Església del 

Carme. Dins aquest “itinerari romà” l’hi podem afegir l’actual Castrum de Sant Lluc, situat al 

davant de la Porta Gallica (Portal de Sobreportes) que era un dels quatre punts d’entrada al 

recinte emmurallat de la Girona Romana.        

El Castrum de Casa Carles, situat a la Plaça del Vi i al costat de l’Ajuntament, gaudia d’unes 

bones balconades sobre la plaça. Darrere els vidres entelats veies passar la gent i algun cotxe 

que es perdia carrer Ciutadans avall. Aquell entorn era més urbà que el de la Catedral que 

estava més enlairat i a un pas de la Vall de Sant Daniel. Però l’ambient de la Plaça del Vi també 

era tranquil. A Casa Carles hi percebies una sensació de calma planera i silenciosa, només 

trencada pel toc de les hores del rellotge de l’Ajuntament que el teníem de veí. L’ambient era 

sec i, cada any, en preparar la Setmana Santa, et trobaves amb la “polseguina urbana” que 

s’havia posat sobre les cuirasses.

Arribada la Setmana Santa d’aquell any 1975, s’inaugurà, de manera senzilla, el nou Castrum 

i els manaies tornaren a assajar per l’entorn de la Catedral, tal com s’havia fet sempre. El 

personal es convocà al lloc de l’assaig i se li donà les llances i els tambors que s’havien trans-

portat moments abans.    

Per a celebrar dignament el XXXVè aniversari del Maniple, la Confraria va organitzar, pel Di-

QUAN ELS MANAIES ESTAVEN A «CASA CARLES» 
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mecres Sant, una “concentració de mana-

ies” amb la participació d’algunes formaci-

ons de les comarques properes. Reunirem 

els Manages de Verges, els Manaies i Es-

taferms de Besalú, els Manaies de Banyo-

les i els de Sant Hilari. Per a vestir-se, tota 

aquella tropa es va encabir entre la sala 

posterior de la planta principal i els baixos 

de Casa Carles, així com en un espai ex-

tra que l’Ajuntament va deixar (s’hi vestiren 

el grup de Sant Hilari). Durant la desfilada 

tingué lloc l’acte de lliurament del penó al 

nostre Pendonista i antic Centurió del Ma-

niple Vicens Nogué i en retornar es va fer un piscolabis al Saló de Descans del Teatre Municipal. 

I després vingué la Processó del Divendres Sant. Els Manaies sortiren de Casa Carles per 

adreçar-se a la plaça de la Catedral per incorporar-se a la Processó moments abans de la 

sortida del Porrer. Amb la novetat del nou Castrum a la Plaça del Vi, acabat l’Acte Final de les 

escales, el Maniple va emprendre la marxa a pas ràpid per a retornar a Casa Carles voltant per 

la Rambla. Amb aquesta darrera maniobra, els manaies recuperaven la desfilada de comiat 

que ja s’havia fet anys enrere quan els Manaies “residien” al Carme. 

Els actes de la Setmana Santa d’aquell any ja s’havien acabat... i els manaies estaven feliços 

i contents amb el seu magnífic Castrum de Casa Carles.... però passats uns dies, el Bisbat 

comunicava al president de la Confraria, Narcís Omedes, que el convocava, a ell i a la Junta, 

a una entrevista amb el Bisbe Jaume Camprodon a fi d’aclarir la continuïtat dels Manaies a 

Casa Carles. Llavors es va veure que la urgència de desplaçar els Manaies fora de la Catedral 

havia precipitat la solució fàcil d’enviar-los a Casa Carles sense puntualitzar cap condició 

“a priori”. En aquest fet, també hi va influir l’absència de provisionalitat en l’acomodació del 

Maniple dins el nou espai, la qual cosa generà certa inquietud. L’entrevista amb el Bisbe i els 

preveres que l’acompanyaven va desencadenar una forta discussió que va portar a suposar 

que la continuïtat dels Manaies a Casa Carles no es podria allargar per gaire temps. Però “qui 

dies passa anys empeny” i la realitat va ser que aquella permanència va durar 14 Setmanes 

Santes (la del 1975 a la del 1988), moment en què es va resoldre la possibilitat que la Confraria 

tingués un Castrum definitiu a l’Església de Sant Lluc. Aquests fets varen demostrar la bene-

volència i generositat del nostre Prelat que la Confraria va agrair-li profundament.
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ELS ANYS SUCCESSIUS   

L’any següent, l’Ajuntament regalava a la Confraria unes butaques velles que procedien del 

Teatre Municipal. Es varen destinar a la sala-vestidor de les optiades i complementaven uns 

bancs que havíem aconseguit l’any anterior. I en un altre sentit, la bona amistat d’un edifici 

proper facilitava als Manaies un espai al costat de la Catedral que estalviava haver de trans-

portar al lloc dels assajos, el material imprescindible. 

Entre els anys 1982-84, amb Vicens Nogué com a president de la Confraria, s’anà ampliant el 

contingent del Maniple i, a tal efecte, es construïren nous armers per a les noves armadures, 

fet que obligà a redistribuir les sales. 

Amb el pas del temps, el Maniple s’anà acostumant a la logística que imposava el nou Cas-

trum de la Plaça del Vi. I ens hi acostumarem... i vàrem aprofitar l’avantatge que oferia el pati 

QUAN ELS MANAIES ESTAVEN A «CASA CARLES» 
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interior i l’escalinata que facilitava formar el Maniple a porta tancada, mentre els équites es 

desplaçaven a la plaça Bell-lloc on esperaven els cavalls. A partir de l’any 1982, en què es 

reincorporà el carro romà (la triga) que havia desfilat els anys 1950-1957, en acabar la des-

filada del Dimecres Sant, l’auriga solia deixar el carruatge al pati, sota la volta de l’escala, a 

l’espera de la propera sortida per la Processó del Divendres Sant.     

Per a contribuir en l’ambient de Setmana Santa, l’any 1983, s’obrí al públic la sala de la Con-

fraria. S’oferí als ciutadans la visió dels equips, tant del Maniple com de la Secció de Vestes. 

També s’exposaren fotografies de les pro-

cessons al llarg del temps, miniatures de 

manaies i altres objectes representatius, i 

documents històrics de la Confraria. 

La Plaça del Vi oferia un espai generós i 

propici per a fer-hi una “parada militar de 

manaies” davant del públic o de les autori-

tats, sigui en ocasió de determinades ceri-

mònies, de rendir honors, de commemo-

ració, etc. Els Manaies podien formar en 

“ordre de revista” de cara a l’Ajuntament i 

Casa Carles, de manera vistosa. Un any en 

què la Bandera del Maniple es mantingué 

enarborada a la balconada del Castrum, 

quan va arribar el moment de desfilar, els 

Manaies formats a la plaça, li varen retre 

els “honors d’ordenança”, mentre es retirava del balcó escortada per la guàrdia d’honors que 

l’acompanyava i l’integrava a la formació del Maniple al toc de la marxa dels pifres i tambors. 

En aquest mateix sentit, també cal esmentar els actes celebrats l’any 1985 a la Plaça del Vi, 

amb motiu del 45è aniversari del Maniple. El Dimecres Sant, davant del Castrum, presidint la 

cerimònia l’alcalde Joaquim Nadal, es va retre homenatge als confrares que des de la fun-

dació de la nostra entitat, l’havien servit com a membres de Junta. Després del lliurament de 

les medalles commemoratives, el Maniple va desfer la formació en “ordre de revista” per a 

desfilar a marxa ràpida d’avant dels homenatjats. I el Divendres Sant d’aquell mateix any, es 

va celebrar l’Acte en el qual va assistir el President de la Generalitat Jordi Pujol, que havia ac-

ceptat la proposta que se li havia fet de designar-lo com a Pendonista d’Honor. Després dels 

parlaments i del lliurament de records, el Maniple va desfilar davant la tribuna d’autoritats. 

Amb el nou Castrum de Casa Carles, també s’havia aconseguit un lloc apropiat per a cele-

brar-hi les reunions de la Junta i a partir de llavors es podria prescindir d’adreces particulars. 

ANY 1980. Roda de premsa del 40 Aniversari. D’esquerra 
a dreta: Joan Borrell Emili Hugas, Joan Ferrer, Jaume 
Gauchia, Vicens Nogué, Josep M Nogué, Ramon Boix, 
els periodistes Victor Gay...
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A tal efecte s’escollí, com a lloc més recollit, l’al-

cova a on hi havia el Comandament. I és que el 

recolliment que perseguíem el motivava la fred 

extrema que es patia allí dins, sense calefacció 

de cap mena, començant aquelles llargues re-

unions setmanals (de 10 a 1 h de la nit), a l’oc-

tubre en què parlàvem de la Cavalcada de Reis i 

que, acabat el desembre, continuaven al gener, 

febrer, març... per parlar de la Setmana Santa. 

Recordo, al moment d’entrar al recinte, sentir 

aquella persistent olor de fum refredat, produït 

per les cigarretes d’algun fumador recalcitrant. 

Uns anys després, el Museu Diocesà s’empor-

tà unes peces que havien quedat retingudes. 

Estaven en una llarga habitació tancada que 

tenia dos balcons que donaven al pati interior 

i comunicava amb les altres sales. No cal dir 

que, a partir d’aquell moment, la Junta s’afanyà 

a disposar d’aquell espai per a la Confraria. Es 

destinà per a la Secció de Vestes, per a la se-

cretaria i l’arxiu, i per a celebrar-hi les intermi-

nables reunions que ara ja es podrien convocar 

dins un recinte una mica més confortable.         

L’any 1987, el bisbe Jaume Camprodon comunicava al president de la Confraria, Narcís Pérez, 

el projecte de remodelació de Casa Carles que tenia per finalitat traslladar-hi les oficines i 

serveis del Bisbat i que, amb motiu de les obres a realitzar, s’hauria de desallotjar l’estatge de 

la Confraria. A partir d’aquell moment la Junta i el Bisbat iniciaven les gestions per a acon-

seguir que els Manaies poguessin disposar d’un Castrum definitiu. El lloc es va trobar a prop 

de la Catedral, a l’Església de Sant Lluc, i a partir d’aquell moment la Confraria assumia el 

compromís de la restauració total de l’edifici.  

Malgrat la convinença de deixar Casa Carles, per la Setmana de 1988, el Maniple encara va 

sortir de la Plaça del Vi, però seria l’última vegada. Aquell Divendres Sant, amb emoció i nos-

tàlgia, els manaies vàrem abandonar el Castrum definitivament: apagarem els llums i amb la 

flama de torxes i espelmes, baixarem al pati al compàs de la marxa lenta dels Manaies... 

Tot just passada la Pasqua, la Junta “tocava a sometent” i un bon nombre de manaies es 

mobilitzaven a Casa Carles per tal de fer el transport de tot el material a Sant Lluc. El següent 

QUAN ELS MANAIES ESTAVEN A «CASA CARLES» 
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any, encara que les obres no estaven acabades, ja es pogué disposar de la nau de l’església 

per als actes de la Setmana Santa. Passat un temps, el nou Castrum s’inaugurava i aquell 

edifici es convertia en l’estatge social de la Confraria, un museu visitable i un fòrum obert a 

activitats ciutadanes.  

I per la Setmana Santa de l’any 2015, els manaies tornaven a Casa Carles, però aquesta vega-

da era per a celebrar el 75è Aniversari del Maniple. El Bisbat acceptà gustosament a participar 

en la celebració, cedint-nos la seva Seu. Dins aquell antic Castrum es va lliurar el Penó de la 

Confraria a l’únic manaia fundador en vida, Josep Mª Oller, de 95 anys. El nostre volgut Bisbe 

Francesc Pardo va beneir l’ensenya, la qual va quedar exposada al balcó principal de Casa 

Carles fins al Divendres Sant. Arribat aquest dia, els Manaies formats a la Plaça del Vi, li varen 

retre els honors corresponents, mentre el Penó es retirava i s’incorporava al seguici al so de 

la marxa d’honors.  

I amb aquesta última referència, donem el punt final a la crònica d’enguany, tot restant a 

l’espera que el Castrum de Sant Lluc vagi acumulant història, la qual desitgem que sigui molt 

llarga i pròspera per a la nostra Confraria. 

Girona, Setmana Santa de l’any 2022
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 Francesc Masdevall Reitg

Abans d’iniciar aquest escrit, m’agradaria esmentar d’entrada la convinença que hem tingut 

amb el nostre president, Xavier Serra, per tal de fer aquesta nota d’agraïment dedicada al 

confrare Jordi Roca. Es tracta d’un escrit que redacto dins la meva competència de delegat 

de l’Arxiu de la Confraria.            

Quan l’any passat preparava l’article que vàrem publicar sobre el Castrum de la Catedral, vaig vo-

ler preguntar a Jordi Roca –manaia veterà retirat i exmembre de Junta– sí, com a bon afeccionat 

a la fotografia, tenia alguna foto d’aquell antic Castrum. Em va dir que no en tenia cap, però que, 

en canvi, sí que me’n podria facilitar de les que havia fet al Castrum de Casa Carles. Li vaig dir 

que m’anirien molt bé per al butlletí d’enguany en què parlaríem, precisament, d’aquest estatge.

L’oferiment del bon amic Jordi no es va limitar, solament, a complimentar-lo en el sentit del 

que l’hi havia demanat; la primavera passada feia donació a la Confraria de tot l’arxiu perso-

nal que havia conservat des dels seus inicis com a manaia. 

La documentació cedida es basa en un llibre de tots els butlletins de la Confraria convenient-

ment relligats des dels anys 1940 al 1990, un àlbum que reuneix publicacions sobre actes 

diversos i de “caire filatèlic”, un àlbum de fotografies antigues sobre els Manaies, butlletins i 

programes de la Setmana Santa gironina.     

Agraïm molt aquest gest a Jordi Roca, ja que la documentació cedida 

esdevé una gran aportació per a l’arxiu actual de la 

nostra Confraria. Es tracta, sens dubte, d’un 

material que complementa aquest arxiu 

d’una manera excel·lent. 

Així, doncs, en nom del president de 

la Confraria, i del meu propi com a 

delegat de l’Arxiu, et volem tras-

lladar a través d’aquest escrit el 

nostre més profund agraï-

ment per la cessió d’un 

material amb tanta vàlua.

AL MANAIA JORDI ROCA 
AMB MOTIU DE LA CESSIÓ DEL SEU «ARXIU PERSONAL DE MANAIES»

Aquesta és un petita mostra de la col·lecció de postals que inclou el material donat per en Jordi Roca. Foren editades entre els anys 1947 i 1955, 
per la llibreria Pla i Dalmau amb el títol de Postales Recuerdo de Setmana Santa de Gerona. Les postals estan dibuixades a tinta i aquarel·lades a mà 
per Joaquim Pla i Dalmau que va ser el president fundador dels nostres Manaies.
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JOSEP MARIA 
MASFERRER

POSICIÓ DINS  
LA FORMACIÓ DEL MANIPLE

OPTIO DE LA III OPTIADA 

Què et va motivar per-
què un bon dia t’apun-
tessis de manaia?
Des de molt petit sor-

tia a la processó amb la 

confraria del Sant Se-

pulcre, vestit d’escolà 

i portant una torxa al 

costat del Pas, il·luminant 

la imatge del Crist. Quan 

arribàvem a la Catedral 

m’impressionava veure la 

monumental escalinata 

amb tot el maniple de ma-

naies desplegat i en aquell 

moment vaig decidir que, 

quan tingués l’edat i el re-

glament m’ho permetés, 

volia ser manaia.

Quins records tens de la teva primera 
època...(assajos, companys, local)
Recordo la meva primera sortida de ma-

naia en llança des del Castrum, ubicat al 

soterrani de la Catedral. Vaig debutar jun-

tament amb dos amics, l’Arseni Girbal i en 

Pere Auradell. Anys més tard vaig incorpo-

rar-me a la banda tocant el timbal i al llarg 

dels anys també he desfilat de botzinari 

d’ordres, mestre de banda i Optió.

Recordo anys de molt fred i que, durant 

els assajos, la Maria Carme Ribas i el seu 

germà Raimon ens feien l’assaig més agra-

dable portant-nos xocolata desfeta i bu-

nyols a la mitja part. També recordo quan 

el local era a la plaça del Vi, a Casa Carles, 

i havíem de traslladar el material a la Pla-

ça de la Catedral per poder fer els assajos 

de dilluns i dimarts Sant. Per això, la nit del 

dilluns el guardàvem a l’entrada de casa 

meva i dimarts al matí la mainada del barri 

venia molt encuriosida a tocar 

i poder veure les llances, els 

timbals, els bombos,etc. 

Has fet moltes sortides 
extres I quins records en 
tens?
Conservo molt bons re-

cords de pràcticament 

totes les sortides extres, 

però especialment de la 

sortida a Calella de la Cos-

ta perquè vàrem fer molts 

quilòmetres i quan no 

desfilàvem fèiem un petit 

repòs asseguts a la vorera 

del carrer; la d’Albi, amb 

motiu de l’agermanament 

de les dues ciutats, uns 

quants membres de la 

junta ens hi vàrem desplaçar el dia abans 

per preparar la logística, però en el lloc de 

trobada no es va presentar ningú per do-

nar-nos les claus del local i feia un fred 

terrible, vaig haver d’entrar per la finestra, 

que estava a mitja alçada, i així poder obrir 

la porta amb l’ajuda dels companys; sor-

tida molt emotiva la del 50è aniversari a 

Girona amb una concentració de tots els 

maniples de Catalunya; la desfilada per als 

avis del geriàtric del Puig d’en Roca, la del 

barri Gòtic de Barcelona, al voltant de la 

Catedral, i la concentració dels maniples 

de les comarques gironines amb ocasió 

del 75è aniversari, amb la desfilada Vexilla-

tio Gerundensis.

Tens alguna anècdota o record en especi-
al de tots aquests anys?
Tot el treball que va portar a terme la jun-

ta presidida pel Sr. Narcís Pérez, i fer pos-
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sible la rehabilitació de l’església de Sant 

Lluc com a nou Castrum. Sense disposar 

de diners, vàrem emprendre una gran obra i 

vàrem aconseguir la col·laboració voluntà-

ria dels manaies: fent d’extres de pel·lícules, 

promocionant una campanya de captació 

de socis i la campanya popular de les toves, 

amb la venda simbòlica del paviment de la 

nau, la resposta ciutadana va ser admirable. 

Entre altres iniciatives, va ser molt favorable 

la venda d’objectes de marxandatge per fer 

front a les despeses.

Els sopars de la banda entre les dues sorti-

des del Divendres Sant eren memorables, 

en Max Varés (extraordinari company), amb 

la seva bota de vi coneguda com la Padri-

na, plena del licor Potens –un reconstituent 

artesanal– que d’un sol glop ens donava 

l’energia suficient per aguantar les pitjors 

condicions meteorològiques de la processó.

Ben segur que tindria moltes altres anècdo-

tes, que tots els manaies en tenim, i estaria 

bé fer un recopilatori d’anècdotes.

Com veus en l’actualitat el maniple dels 

Manaies?

Com a totes les entitats, sempre hi ha mo-

ments bons i no tan bons. Quan jo vaig co-

mençar, la llista de suplents era molt llarga, 

però actualment aquesta llista ha minvat 

molt, de manera que pots arribar a desfi-

lar i ser titular amb molta més facilitat. Avui 

dia el jovent disposa de més ofertes i multi-

tud d’activitats per portar a terme durant la 

Setmana Santa, i ser manaia et condiciona 

bastant en haver de respectar els assajos i 

les sortides. Per això és molt important el 

treball de les juntes per buscar activitats 

que involucrin els joves i mantenir la il·lusió.

Canviaries alguna cosa pel que fa a regla-

ments o activitats que fan els manaies?

La societat canvia, el temps també i els re-

glaments s’han de modificar i adaptar a les 

necessitats, i això normalment no agrada a 

tothom.

Respecte a activitats se’n poden fer moltes, 

L’ENTREVISTA
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però fa falta gent, temps i ganes de fer-les. 

D’idees tothom en té, però el més impor-

tant és portar-les a terme.

A mi particularment m’agradaria que el 

Castrum fos un punt de trobada per acti-

vitats durant tot l’any, i així poder gaudir de 

Sant Lluc més sovint, organitzant concerts, 

visites guiades per escoles, conferències, 

un museu pels visitants...

Continues motivat com el primer dia?

I tant! Tinc la sort de ser l’Optió de la ter-

cera, la dels més joves, són un pou d’ener-

gia que s’encomana i no em fan perdre la 

il·lusió.

Has fet companys, o amics per sempre en-

tre tota la gent que has conegut?

Molts! D’ençà que soc manaia he fet molts 

companys i amics. Cal destacar l’amistat 

que vaig fer amb tots els membres de la 

junta durant la meva etapa com a vocal de 

manaies i que, desprès de 40 anys, encara 

perdura amb habituals trobades. Malaura-

dament, alguns companys manaies ja no hi 

són, però sempre els tindré en el meu pen-

sament.

Quina reflexió ens pots fer sobre ser ma-

naia, i quant de temps tens pensat conti-

nuar amb aquesta activitat?

Ser manaia és un sentiment, som una tradi-

ció i formem part de la cultura popular de la 

ciutat. Mai m’he plantejat l’any o el moment 

de deixar aquesta activitat, el temps dirà.

L’ENTREVISTA
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DIUMENGE 20 DE MARÇ   
La Confraria de Jesús Crucificat estem convidats a participar al Viacrucis (Torre Gironella) orga-

nitzat per la Junta de Confraries. A les 16.15 h a la Plaça Catalunya hi haurà un autobús per recollir 

als qui hi vulguin participar. També s’hi pot pujar amb cotxe o a peu i en cas de mal temps es celebrarà 

a l’església de Sant Fèlix.

DIMECRES 6 D’ABRIL 
  A les 20 h, reunió del Comandament del Maniple.

  Al Castrum de Sant Lluc.

DISSABTE 9 D’ABRIL  
  A les 16 h, assaig de tots els infants manaia que vulguin participar.

  Al Castrum de Sant Lluc.

DILLUNS SANT 11 I DIMARTS SANT 12 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 13 D’ABRIL 
  A les 19 h, reunió de tot el Maniple per fer el lliurament del Penó.

  A les 19.30 h, entrada dels suplents. A les 20 h, sortida.

  Al Castrum de Sant Lluc.

DIVENDRES SANT 15 D’ABRIL  
  A les 17.30 h, reunió del Maniple per anar a recollir el nostre Pendonista i assistir a la  

  Processó del Sant Enterrament. A les 18 h, entrada dels suplents. A les 18.30 h, sortida.

  Al Castrum de Sant Lluc.

 

PROGRAMA D’ACTIVITATS
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NOTES DEL REGLAMENT

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 pre-

sentar 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 justifica-

da, a criteri de la Junta Directiva, la impossibilitat d’assistir a un o més assaigs per raó 

de força major o per motiu poderós no buscat de propòsit.
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NORMES DE PRESENTACIÓ

NORMES D’UNIFORMITAT, ESTÈTICA I DISCIPLINA  
DEL MANIPLE DE MANAIES
En disposició de les facultats que permeten l’article 33 del Reglament Organitzatiu i de Règim 
Intern de l’associació de Jesús Crucificat - Manaies de Girona, la Junta 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 manera següent:
• COLOR GROC: Seccions de Potentiors, d’escorta a la Bandera (Signes de les portes ro-
manes), Banda (timbals, bombos i pifres) i Signe de Comandament.
• COLOR VERMELL: Primera Optiada.
• COLOR VERD: Segona Optiada.
• COLOR BLANC: Tercera Optiada.
• COLOR BLAU: Equites.
• El CENTURIÓ i els OPTIOS no portaran mocador.

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

4. Queda expressament prohibit l’ús de pins o qualsevol altre element ornamental o decora-
tiu 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.

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, exac-

tament 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

EQUITES

POTENTIORS

COMANDAMENT

BANDA

 Ministral i Masgrau, Jordi (Optió)

 Moret i Pastells, Quim (Signe)

TIMBALS

 Fernández i Rodríguez, Carles Mascort i Vargas, Francesc 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, Eduard (Dec.) Esturi i Vinyals, Sergi

PIFRES

 Sant Canal, Lluís Masferrer i Juliol, Aleix Sant i Canal, Eduard          Puignau i Moreno, Albert (Dec.)

 Moret i Pastells, Marc Mas i Agustí, Narcís Pérez de Puig, Narcís Sureda i Jubany, Marc

 Cornellà i Font, Marc (Signe)

 Rufí i Rigau, Carles Presas i Carolà, Xavier Omedes i Colomer, Pere Castro i Ayllón, Elies

 Puaté i Puy, Joan (Dec.)

 Delgado i Velázquez, Enric Galera i Recasens, Jordi Otal i Bautista, Joaquim Soriano i Carreño, Josep

 Terrón i Gil, Melisa          Herrera i Plana, Daniel Soberano i Martínez, Ignasi Esturi i Dalla-Chiesa, Xavier

Mas i Cots, Narcís (Centurió)

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

II OPTIADA

Casan i Luis, F. Xavier (Optió)

 García i López, Joan Baptista

 (Signe)

García i Gómez, Manel (Dec.)

Font i Rodeja, Adrià

Gutierrez i Alsina, Miquel

Font i Pujadas, David

Castells i Garangou, Josep M

Serrano i Casagran, Arnau

Pons i Pratsevall, Pere

Molina i Ginés, Xavier

Buisan i Montenegro, Jordi

Garcia i Juriol, Narcís

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, Aleix

Arana i Carreras, Carles

Masdevall i Pi, Francesc

Morales i Fraguell, Jacint
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ESCORTA A LA BANDERA

BANDERA

Ribera i Pi, Francesc Xavier            Alibés i Pifarrer, Albert             Tomàs i Bartra, Joan            Bisbe i Pradas, Agustí

 Puaté i Costa, Joan Lluís (Optió Banderer)

Casas i Soto, Francesc (Optió Comandament)

ESCORTA ÈQUITES

 Garcia i Hermando, David (Optió)

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

III OPTIADA

Masferrer i Castellà, Josep M (Optió)

Boadas i Vaello, Carles 

(Signe)

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

Angelats i Muné, Josep (Dec.)

Callís i Pascual, Carles

Omedes i Hervàs, Arnau

Sáez i Jubero, Àlex

Colom i Arnau, Xavier 

Roca i Geronés, Xavier

Gonzalez i Paez, Alfons

Llorens i Viñolas, Aniol

Cassany i Alemany, Joaquim

Martínez i Llapart, Alexandre

I OPTIADA

Masdevall i Reitg, Francesc (Optió)

Muñoz i Pérez, Joan J.

(Signe)

Múrias i Dalmau, Santiago (Dec.)

Múrias i Closas, Adrià 

Vila i Casellas, Oriol

Planas de Farners i Valentí, Joan M.

Alibés i Cabrillana, Daniel 

Mascort i Yglesias, Carles

Borrell i Ripoll, Sergi 

Múrias i Falgàs, Nil

Múrias i Falgàs, Pau

Casals i Melnik, Miquel

Borrell i Boada, Carles (Dec.)

Mascort i Aguado, Miquel

Viñas i Redondo, Arcadi

Batallé i Tremoleda, Jordi

Duran i Casas, Josep Lluís

Lapiedra i Fortuny, Ángel

Vila i Pujolras, Joan

Casas del Molino, Manel

De Ribot i Saurina, Joaquim

Cornellà i Carreras, Joan
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 1 Puaté i Costa, Joan Lluís 53 0 - - 16 69

 2 Masferrer i Castellà, Josep M. 51 1 - - 17 69

 3 Masdevall i Reitg, Francesc 54 1 - - 14 69

 4 Casas i Soto, Francesc 45 1 - - 17 63

 5 Casan i Luis, F. Xavier 44 1 - - 17 62

 6 Garcia i Gómez, Manel 42 1 - - 15 58

 7 Mas i Cots, Narcís 42 1 - - 15 58

 8 Alenyà i Fugueras, Joan 41 1 - - 16 58

 9 Angelats i Muné, Josep 40 1 - - 16 57

 10 Ministral i Masgrau, Jordi 40 0 - - 16 56

 11 Muñoz i Pérez, Joan J. 40 1 - - 14 55

 12 Garcia i Hermando, David 35 1 - - 14 50

 13 Font i Pujadas, David 36 1 - - 13 50

 14 Múrias i Dalmau, Santiago 33 1 - - 13 47

 15 Borrell i Boada, Carles 34 1 - - 12 47

 16 Prior i Tió, Ramon 35 1 - - 10 46

 17 Garcia i López, Joan B. 33 1 - - 12 46

 18 Castells i Garangou, Josep M. 33 1 - - 11 45

 19 Tomàs i Bartra, Joan 36 1 - - 8 45

 20 Puaté i Puy, Joan 33 1 - - 11 45

 21 Mascort i Yglesias, Carles 31 1 - - 12 44

 22 Boadas i Vaello, Carles 33 1 - - 9 43

 23 Molina i Ginés, Xavier 29 1 - - 13 43

 24 Ribera i Pi, F. Xavier 29 1 - - 12 42

 25 Delgado i Velázquez, Enric 29 1 - - 12 42

 26 Galera i Recasens, Jordi 29 1 - - 12 42

 27 Masdevall i Pi, Francesc 28 1 - - 12 41

 28 Pradas i Jubert, Eduard 29 0 - - 11 40

 29 Jordan i Vila, Candi 29 0 - - 11 40

 30 Castro i Ayllon, Elies 28 1 - - 11 40

 31 Alibes i Cabrillana, Daniel 28 1 - - 10 39

 32 Molina i Ginés, Marc 27 1 - - 11 39

 33 Lapiedra i Fortuny, Àngel 33 1 - - 4 38

 34 Buisan i Montenegro, Jordi 27 1 - - 10 38

 35 Masdevall i Pi, Josep 25 1 - - 12 38

 36 Casan i Termes, F. Xavier 25 1 - - 12 38

 37 Bonnín i Vilaplana, Marc 27 1 - - 9 37

 38 Rufí i Rigau, Carles 26 1 - - 10 37

 39 Sáez i Jubero, Àlex 27 1 - - 8 36

TAULA PUNTUACIÓ · MANAIES TITULARS

 NÚM. COGNOMS I NOM 1940-18 2019 2020 2021 EXTRA TOTAL
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 40 Cuadrat i Pèlach, Marc 23 1 - - 11 35

 41 Cornellà i Font, Marc 22 1 - - 12 35

 42 Moret i Pastells, Quim 24 1 - - 10 35

 43 Puignau i Moreno, Albert 26 1 - - 6 33

 44 Herranz i Pradas, Eudald 24 1 - - 8 33

 45 Masferrer i Juliol, Aleix 22 1 - - 9 32

 46 Soriano i Carreño, Josep 21 1 - - 10 32

 47 Sureda i Jubany, Marc 25 1 - - 5 31

 48 Batallé i Tremoleda, Jordi 23 0 - - 8 31

 49 Moret i Pastells, Marc 21 1 - - 8 30

 50 Falcó i Dispès, Joan 23 0 - - 6 29

 51 Bonifacio i Mallorquí, David 20 1 - - 8 29

 52 Coll i Casademont, Carles 21 1 - - 6 28

 53 Font i Rodeja, Adrià 16 1 - - 9 26

 54 Férnandez i Rodríguez, Carles  11 0 - - 7 24

 55 Pérez de Puig, Narcís 15 1 - - 8 24

 56 Sant i Canal, Eduard 17 1 - - 6 24

 57 Sant i Canal, Lluís 16 1 - - 7 24

 58 Planas de Farners, Joan M. 21 1 - - 1 23

 59 Roca i Geronés, Xavier 16 1 - - 6 23

 60 Pons i Pratsevall, Pere 15 1 - - 6 22

 61 Reverter i Nogué, Xavier 15 1 - - 6 22

 62 Colom i Arnau, Xavier 14 1 - - 6 21

 63 Ayats i Vidal, Enric 13 1 - - 5 19

 64 De Quintana i Tuebols, Ricard 12 1 - - 6 19

 65 Otal i Bautista, Joaquím 12 1 - - 6 19

 66 Gutierrez i Alsina, Miquel 13 1 - - 4 18

 67 Milla i Guitart, Manel 12 1 - - 5 18

 68 Boix i Vila, Aleix 12 1 - - 4 17

 69 Barriuso i Vidal, Pere 11 1 - - 5 17

 70 Arana i Carreras, Carles 14 1 - - 2 17

 71 Herrera i Plana, Daniel 11 1 - - 5 17

 72 Cassany i Alemany, Marc 11 1 - - 5 17

 73 Cassany i Alemany, Joaquím 11 1 - - 5 17

 74 Garcia i Vilar, Albert 11 0 - - 5 16

 75 Vila i Casellas, Oriol 10 1 - - 5 16

 76 Grau i Moré, Bernat 10 1 - - 5 16

 77 Bisbe i Pradas, Agustí 10 1 - - 4 15

 78 Duran i Casas, Josep Lluís 12 1 - - 1 14

 NÚM. COGNOMS I NOM 1940-18 2019 2020 2021 EXTRA TOTAL

TAULA PUNTUACIÓ · MANAIES TITULARS
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 79 Creuhet i Baraza, Eduard 10 1 - - 3 14

 80 Martínez i Llapart, Eduard 10 1 - - 3 14

 81 Terrón i Gil, Melisa 12 1 - - 1 14

 82 Genover i Estévez, Joaquim 9 1 - - 3 13

 83 Morales i Fraguell, Jacint 9 1 - - 3 13

 84 Darné i Freixenet, Oriol 11 1 - - 1 13

 85 Llorens i Viñolas, Aniol 8 1 - - 3 12

 86 Callís i Pascual, Carles 8 1 - - 3 12

 87 Murias i Closas, Adrià 9 1 - - 1 11

 88 Borrell i Ripoll, Sergi 8 1 - - 2 11

 89 Feliu i Alsina, Narcís 8 1 - - 2 11

 90 Esturi i Dalla-Chiesa, Xavier 8 1 - - 2 11

 91 Presas i Carolà, Xavier 8 1 - - 2 11

 92 Blanco i Critg, Aleix 7 1 - - 1 9

 93 Mascort i Aguado, Miquel 6 1 - - 2 9

 94 Omedes i Hervàs, Arnau 6 1 - - 2 9

 95 Soberano i Martínez, Ignasi 6 1 - - 2 9

 96 Marquez i Muñoz, Marc Antoni 5 1 - - 2 8

 97 Mas Agustí, Narcís 6 1 - - 1 8

 98 Viñas i Redondo, Arcadi 4 1 - - 1 6

 99 Esturi i Vinyals, Sergi 4 1 - - 1 6

 100 Gonzalez i Paez, Alfons 4 1 - - 1 6

 101 Omedes i Colomer, Pere 4 1 - - 1 6

 102 Alibés Pifarrer, Albert 3 1 - - 2 6

 103 Casas del Molino, Manel 4 1 - - 0 5

 104 Vila Pujolras, Joan 3 0 - - 1 4

 105 De Ribot Saurina, Joaquim 4 0 - - 0 4

 106 Mas i Juanola, Biel 3 1 - - 0 4

 107 Cornellà Carreras, Joan 3 1 - - 0 4

 108 Soberano i Serrada, Gerard 3 0 - - 0 3

 109 Martínez Llapart, Alexandre 2 1 - - 0 3

 110 Mascort Vargas, Francesc 2 1 - - 0 3

 111 Garcia i Juriol, Narcís 1 1 - - 0 2

 112 Murias Falgàs, Nil 1 1 - - 0 2

 113 Murias Falgàs, Pau 1 1 - - 0 2

 114 Serrano i Casagran, Arnau 1 1 - - 0 2

 115 Casals Melnik, Miquel 2 0 - - 0 2

 NÚM. COGNOMS I NOM 1940-18 2019 2020 2021 EXTRA TOTAL



58

TAULA PUNTUACIÓ · MANAIES SUPLENTS

 ÉQUITES      

 1 Lopez Casan, Rafael  4 1 - - 0 5

 2 Barriuso Martínez, Alexandra  0 1 - - 0 1

 3 Garcia i Amiel, Laura  0 1 - - 0 1

 4 Escalera i López, Ricard  0 1 - - 0 1

 5 Granados i Màrquez, Blanca  0 1 - - 0 1

 6 Pou i Larraburu, Alexandra  0 1 - - 0 1

 7 Lopez i Esteve, Aida  0 0 - - 0 0

 8 Esturi Vinyals, Carlota  0 0 0 0 0 0

 BANDA PERCUSSIÓ      

 1 Fonalleras i Codony, Jaume 2020 34 0 - - 14 48

 2 Torres i Mendoza, Gustavo 2020 12 0 - - 3 15

 3 Trilla i Jou, Jordi 2020 2 0 - - 0 2

 4 Charneco i Rodríguez, Jon  1 0 - - 0 1

 5 Grau i Moré, Mariona  0 1 - - 0 1

 6 Puig i Carreras, Benjamí  0 1 - - 0 1

      

 BANDA PIFRES      

 1 Mascort Vargas, Núria  0 0 0 0 0 0

 2 De Grado Xifre, Enzo  0 0 0 0 0 0

 3 Romay Yubero, Núria  0 0 0 0 0 0 

       

 OPTÍADA     

 1 Viñas i Boluda, Arcadi 2020 35 0 - - 5 40

 2 Subirà i Lorenzo, Xavier 2020 27 0 - - 9 36

 3 Buiza i Canals, Jordi 2020 20 0 - - 6 26

 4 Borrell i Ripoll, Marc 2020 11 0 - - 6 17

 5 Ferrer i Crehuet, Santiago 2020 12 0 - - 5 17

 6 Múrias i Closas, Joel 2019 10 0 - - 2 12

 7 De Ribot Saurina, Enric 2020 2 0 - - 0 2

 8 Alonso i Anglada, Àlex  1 1 - - 0 2

 NÚM. COGNOMS I NOM ANY BAIXA 1940-18 2019 2020 2021 EXTRA TOTAL

 NÚM. COGNOMS I NOM ANY BAIXA 1940-18 2019 2020 2021 EXTRA TOTAL

 NÚM. COGNOMS I NOM ANY BAIXA 1940-18 2019 2020 2021 EXTRA TOTAL

 NÚM. COGNOMS I NOM ANY BAIXA 1940-18 2019 2020 2021 EXTRA TOTAL
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OPTÍADA  

 9 Charneco Fernández, Jordi  1 1 - - 0 2

 10 Mascort i Llorens, Jordi  1 1 - - 0 2

 11 Serra i Sambola, Xavier  1 0 0 0 1 2

 12 Albareda Vicente, Manel 2019 1 0 - - 0 1

 13 Soler i Boada, Toni  1 0 - - 0 1

 14 Murias Falgàs, Miquel  0 1 - - 0 1

 15 Girgas i Ramos Arnau  0 1 - - 0 1

 16 Alcaide i Tarifa, Eduard  0 1 - - 0 1

 17 Alcaide i Armengol, Eloi  0 1 - - 0 1

 18 Costa i Gil, Aniol  0 1 - - 0 1

 19 Bayé i Soler, Júlia  0 1 - - 0 1

 20 Mir i Serrano, Xavier  0 1 - - 0 1

 21 Vizcaino González, Manuel  0 1 - - 0 1

 22 González i Bello, Anna  0 1 - - 0 1

 23 Colom i Casellas, Maiol  0 1 - - 0 1

 24 Bover i Pardo, Anna  0 1 - - 0 1

 25 Garcia i Parajuà, Rafael  0 0 - - 0 0

 26 Coromina i Bosch, Patrícia  0 0 - - 0 0

 27 Mas i Juanola, Irina  0 0 - - 0 0

 28 Paradeda Vidal, Èric  0 0 - - 0 0

 29 Fàbrega i Salazar-mauri, Lluc  0 0 - - 0 0

 30 Serrat Lozano, Martí  0 0 - - 0 0

 31 Quera i Madrenas, Clàudia  0 0 - - 0 0

 32 Arbat i Nogué, Núria  0 0 - - 0 0

 33 Martinez i Valero, David  0 0 0 0 0 0

 34 Marí i Vidal, Marola  0 0 0 0 0 0

 35 Quintilla i Serra, Max  0 0 0 0 0 0

 36 Sellabona i Cullell, Anna  0 0 0 0 0 0

 37 Rovira i Boadas, Joan  0 0 0 0 0 0

 38 Gonkel Hernàndez, Daniel-Louis  0 0 0 0 0 0

 39 Romero i Julià, Marc  0 0 0 0 0 0

 40 Castells Noguer, Narcís  0 0 0 0 0 0

 41 Oliver i Alcaide, Biel  0 0 0 0 0 0

 42 Quintilla i Serra, Nora  0 0 0 0 0 0

 43 Amegandi Akapo, Jordi  0 0 0 0 0 0

 44 Trèmols Amiel, Jan  0 0 0 0 0 0

 NÚM. COGNOMS I NOM ANY BAIXA 1940-18 2019 2020 2021 EXTRA TOTAL
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Com a Gironí sempre m’ha agradat la pro-

cessó i els actes de Setmana Santa que es 

fan Girona, va ser un amic meu que en va 

motivar i ens vàrem apuntar a la Confraria 

de Jesús Crucificat, l’any 1983. En aquells 

moments la Confraria estava instal·lada a 

Casa Carles. Un Palau del Bisbat que hi ha a 

la plaça del Vi.

Em porten molts records aquelles hores 

passades entremig de tantes cuirasses i so-

bretot la feinada de posar en ordre la sa-

bateria, netejar la pols i donar brillo a tot el 

material abans de Setmana Santa.

Quan es va fer el trasllat a Sant Lluc va ser 

una gran feinada, però amb moltes ganes 

dedicava els dies ordenant tot el material de 

les Vestes i armadures.

He tingut la sort i m’han fet confiança dife-

rents presidents de la Confraria col·laborant 

en diverses Juntes, sempre amb la secció 

de Vestes que és en la part que en sento 

més identificat.

He estat molts d’anys representant de la 

Junta dels Manaies en la junta de Confra-

ries de Girona.

Moltes reunions, altes hores de la nit, pel bé 

de la Setmana Santa, de la qual em sento 

orgullós.

També he estat en totes les sortides que 

s’han fet amb els Manaies arreu de Cata-

lunya, col·laborant amb els trasllats i orga-

nització i els actes del 50/75 Aniversari de 

Manaies i Vestes.

Vull donar les gràcies a la Confraria i la Junta 

de Carles Mascort que l’any 2010 en dona-

ren l’oportunitat i l’honor de ser el Pendo-

nista d’aquell any. També uns anys després 

vaig fer el paper de Rei Blanc a la Cavalcada 

de Girona. Per mi han estat els moments 

més emocionants de la meva vida com a 

Confrare i un record emocionant per tota 

la meva família.

Com anècdota, puc dir que un cop en vaig 

vestir i sortir com armat de Manaia a la secció 

de la banda, en una visita al Puig d’en Roca.

En tant de temps he fet molts amics i cone-

guts, i hem passat molts bons moments 

agradables fen sortides, trobades i celebra-

cions de Sant Pau.

Ara amb l’edat i algun problema físic, fan 

que no sigui tan actiu, però sempre que fa 

falta dono un cop de mà a la confraria amb 

el que puc.

Pel que fa al futur pròxim els temps han 

canviat i les noves generacions ens fan el 

relleu, segur que estaran a l’altura del que 

representen els Manaies i en especial la 

meva secció de Vestes, que de sempre la 

porto dins meu, per això la meva casa està 

plena de records i homenatges que he ob-

tingut al llarg de tants d’anys a la Confraria.

JOSEP MARIA ESTEBA CAMA
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SECCIÓ DE VESTES

Ja fa dies que pensem com començar aquest es-

crit, buscant un començament genial, però des-

prés del que hem passat tots, on cada un/una de 

vosaltres ho ha viscut de manera diferent, només 

ens queda començar dient, aquest cop si, aquest 

cop gaudirem si deu vol d’una Setmana Santa 

plena, com ho hem fet sempre, amb intensitat 

gràcies a la implicació de tots vosaltres, que, de 

manera desinteressada us bolqueu amb alegria 

en aquesta celebració que forma part del nostre 

patrimoni cultural.

Sí, diem desinteressada, perquè requereix un es-

forç i complicitat del que tots vosaltres en formeu 

part, i sense el qual no en seria possible. Penseu 

que podrem tornar a tenyir els carrers de colors, 

llum i música amb les nostres Confraries, sobre-

tot la nostra, la més alegre, lluminosa i radiant.

Abans de tot pretenem fer-vos partícips del que 

fem, del que voldríem fer i del que esperem fer 

amb la vostra col·laboració.

Ara toca treure la pols a les nostres Vestes, a veu-

re com tenim els caputxons, treure la brillantor a 

les Atxes i Sials i fer una posada a punt als passos, 

l’Ecce Homo i La Caiguda, i sobretot els frens... els 

frens!!!, no en tenim de frens! Només ho sabeu 

els/les que cada any empenyeu i feu possible que 

tot vagi sobre rodes. Gràcies!

Volem recordar que la nostra Confraria té un pas que és portat només per dones, ara que també po-

dem ser Manaies, és un bon moment per manifestar que soms una Confraria oberta i capdavantera 

en tots els aspectes, i així ha de continuar.

Fent la vista enrere, el 2020 no va ser possible la celebració, el 2021 vàrem poder ser partícips en 

directe o amb el cor, d’un petit bocí de la celebració, que molts de vosaltres vàreu seguir per TV Gi-

rona. En darrer lloc, només dir-vos que ja hi soms! I us animen a convidar a família i amics a formar 

part d’aquesta celebració.

Una abraçada i fins aviat.

 Vocalia Vestes
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ORGANITZACIÓ VESTES

PORTANT DEL GUIÓ

Pau Serres Mont

REPRESENTACIÓ DE LA NOSTRA 
CONFRARIA A LA JUNTA DE CONFRARIES

Francesc Pèlach i Busom

ARRENGLADORS

Josep Mª Mont Jordà

Narcís Reixach I Blanch

Maria Baraza Funayet

Pere Masferrer i Castellà

Narcís Arbossé Puig

Josep Mª Serret Marín

Jordi Vidal Banchs

Rafel Garcia Lopez

ARRENGLADOR DEL PAS DE L’ECCE HOMO

Leoncio Martínez Lorente

ARRENGLADORA DEL PAS DE LA CAIGUDA

Núria Franquet Font

ARRENGLADOR DE LA MAINADA

Lluís Jerez Fontao

ACOMPANYANTS DE LA MAINADA

Mercè Sagrera Corbera

Fina Parra Enfedaque

Josefina Llapart Ramos

PENDONISTA 2022

Aquest any, s’ha nomenat pendonista d’honor de la Confraria de Jesús Crucificat-Manaies 

de Girona el Sr. Robert Xifre Anglada, en reconeixement a la seva tasca en favor de la nostra 

confraria.

SECCIÓ DE VESTES

Com cada any, es posa a la venda el cinturó de vellut negre de la vesta amb l’escut oficial 

de la Confraria brodat amb fil d’or. Es podran comprar a l’església de Sant Lluc a partir del 6 

d’abril tots els dies en què el Castrum estigui obert al públic. Consulteu el calendari d’atenció 

a les vestes. El cinturó brodat val 40 euros i l’escut, 17 euros.

La confraria té roba per fer vestes. Per encarregar la confecció de la vesta, caldrà trucar als 

telèfons 972 211 753 -972 200 325.
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DIUMENGE 20 DE MARÇ   

La Confraria de Jesús Crucificat estem convidats a participar al Viacrucis (Torre Gironella) 

organitzat per la Junta de Confraries.

A les 16.15 h a la Plaça Catalunya hi haurà un autobús per recollir als qui hi vulguin participar.

També s’hi pot pujar amb cotxe o a peu i en cas de mal temps es celebrarà a l’església de Sant Fèlix.

DIMECRES 6 D’ABRIL (reservat per als socis)   

  De 18.30 a 20.30 h, prèstec de vestes, atxes i venda de complements.

  Al Castrum de Sant Lluc.

DIJOUS 7 D’ABRIL (reservat per als socis)  

  De 18.30 a 20.30 h, prèstec de vestes, atxes i venda de complements.

  Al Castrum de Sant Lluc.

DILLUNS I DIMARTS SANT 11 I 12 D’ABRIL  

  De 18.30 a 20.30 h, prèstec de vestes, atxes i venda de complements.

  Al Castrum de Sant Lluc.

DIMECRES SANT 13 D’ABRIL    

  A les 18.30 h, concentració de totes les vestes per anar a fer el lliurament del Penó al 

Pendonista de la Confraria.

  Al Castrum de Sant Lluc.

DIVENDRES SANT 15 D’ABRIL    

Al matí ornamentació i pujada dels nostres passos.

 A les 18 h, concentració de totes les vestes per anar a recollir el penó.

  A les 20.30 h, concentració de tota la Secció de Vestes per assistir a la Processó del Sant 

Enterrament.

  Al Castrum de Sant Lluc.

Demanem a tothom que respecti aquest horari, pel bon funcionament de l’organització.

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

PROGRAMA D’ACTIVITATS
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TAULA PUNTUACIÓ · VESTES

 1 Reixach i Blanch, Narcís 50 1 1 1 - - 15 68

 2 Girón Cardona, Ferran 42 0 1 0 - - 9 52

 3 Jerez Fontao, Lluís 46 1 1 1 - - 1 50

 4 Masferrer Castellà, Pere 37 1 1 1 - - 4 44

 5 Esteba Cama, Josep M. 33 1 1 1 - - 7 43

 6 Mont Jordà, Josep M. 33 1 1 1 - - 7 43

 7 Vidal Banchs, Jordi 32 1 1 1 - - 3 38

 8 Xifra Anglada, Robert 33 1 1 1 - - 2 38

 9 Arbossé Puig, Narcís 26 0 1 1 - - 7 35

 10 Pèlach Busom, Francesc 31 1 1 1 - - 0 34

 11 Sagrera i Corbera, Mercè 29 1 1 1 - - 0 32

 12 García i López, Rafel 27 1 1 1 - - 0 30

 13 Franquet i Font, Núria 26 1 1 1 - - 1 30

 14 Massanas i Ordóñez, Roser 17 0 0 0 - - 2 19

 15 Casas i Turró, Olga 13 1 1 1 - - 1 17

 16 Jubany i López, Josep M. 11 0 0 0 - - 1 12

 17 Llapart Ramos, Fina 7 1 1 1 - - 0 10

 18 Sarret Marin, Josep Maria 6 1 1 1 - - 0 9

 19 Parra Enfedaque, Fina 6 1 1 1 - - 0 9

 20 Serres Mont, Pau 6 1 1 1 - - 0 9

 21 Otal i Dalmau, Meritxell 6 1 0 1 - - 0 8

 22 Grau Victori, Mireia 4 1 1 1 - - 0 7

 23 Vera Pelach, Oriol 4 1 0 1 - - 0 6

 24 Baraza Funallet, Maria 3 1 1 1 - - 0 6

 25 Tuebols Martinez, Gregoria 3 1 1 1 - - 0 6

 26 Ibeas i Dalmau , Quim 5 0 0 0 - - 0 5

 27 Magro i Zorrila, Maria Isabel 4 1 0 0 - - 0 5

 28 Graciano Marin, Pepi 2 1 1 1 - - 0 5

 29 Serres Mont, Josep 3 1 0 1 - - 0 5

 30 Mont Bonada, Cristina 3 1 0 1 - - 0 5

 31 Roca Font, Carme 2 0 1 1 - - 0 4

 32 Massanas i Ordóñez, Marina 4 0 0 0 - - 0 4

 33 Cornellà Figueres, Anna 4 0 0 0 - - 0 4

 34 Mascort i Aguado, Maria 4 0 0 0 - - 0 4

 35 Serres Mont, Joan 3 0 0 1 - - 0 4

 36 Bertran Sebrià, Lluisa 1 1 1 1 - - 0 4

 NÚM. COGNOMS I NOM 1940-16 2017 2018 2019 2020 2021 EXTRA TOTAL
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 37 Graciano Marin, Maria 2 0 0 0 - - 0 2

 38 Parera Tarrega, Anna 2 0 0 0 - - 0 2

 39 Boadas Grau, Aina 2 0 0 0 - - 0 2

 40 Reverter Burset, Marisa 0 1 1 0 - - 0 2

 41 Vila Boix, Lluc 0 1 1 0 - - 0 2

 42 Crehuet Merino, Josep 0 1 0 1 - - 0 2

 43 Martínez Lorente, Leo 0 1 0 1 - - 0 2

 44 Mascort i Vargas, Núria 0 0 1 1 - - 0 2

 45 Dalmau Sanchez, Laura 0 1 0 0 - - 0 1

 46 Ventura Munne, Jana 0 1 0 0 - - 0 1

 47 Paradeda Vidal, Eric 0 0 1 0 - - 0 1

 48 Monné Parera, Anna 0 0 1 0 - - 0 1

 49 Brook Christine, Arias 0 1 0 0 - - 0 1

 50 Esteba Adrover, Mª del Mar 0 1 0 0 - - 0 1

 51 Àguila i Pérez, Enric 0 0 0 1 - - 0 1

 NÚM. COGNOMS I NOM 1940-16 2017 2018 2019 2020 EXTRA TOTAL
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PROJECTS

SEGUEIX-NOS          A INSTAGRAM

@interiorsitaly                                @hotelsitaly                                @exteriorsitaly

Carretera Barcelona km 712, nau 3 - 17458 - Fornells de la Selva (Girona)

www.italyinteriors.com
EXTERIORS

• PÈRGOLES BIOCLIMÀTIQUES,
TOLDOS, PARA-SOLS, CORTINES, 

CUINES EXTERIORS…

• DISSENY DE JARDINS,
MURS VEGETALS, GESPA 

ARTIFICIAL...

• TARIMES I TANQUES EXTERIORS 
DE FUSTA I TECNOLÒGIQUES

• PISCINES, SPAS, SAUNES

HOTELS/RESTAURANTS
• PÈRGOLES, TOLDOS, PARA-SOLS, 

TERRASSES, TANCAMENTS, 
PORTES I SOSTRES DE VIDRE PER 

A HOTELS I RESTAURANTS

• PISCINES, SPAS I SAUNES

• MOBILIARI PER A HOTELS, 
RESTAURANTS I LOCALS 

COMERCIALS

• SISTEMES DE CALEFACCIÓ 
EXTERIOR

972 41 05 03
608 56 74 05
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El cartell d’enguany es tracta 

d’una obra del pintor Sergi 

Cadenas, un artista auto-

didacta. Va néixer a Girona 

en una família que durant 

moltes generacions ha estat 

vinculada a l’artesania del 

ferro, món al qual ell també 

s’ha dedicat. Mitjançant l’au-

toaprenentatge i a través de 

l’experiència Sergi Cadenas 

ha trobat una nova vessant 

artística, la pintura, concre-

tament la pintura a l’oli. Ha guanyat diversos 

premis i mencions com el Premi de Pintura 

Internacional Tossa de Mar, 2008; Premi de 

Pintura Ràpida d’Anglès, 2007 i 2008; no-

minació al Concurs de Pintura Vila de Cam-

brils, 2008; finalista del III Premi de Pintura 

Torres Garcia-Ciutat de Mataró, 2009, etc.

L’artista parteix de l’opinió 

de no posar títol a l’obra, ja 

que en fer-ho aquesta queda 

limitada i fa que la persona 

que l’estigui observant no 

pugui veure-hi més enllà que 

el que proposa l’autor. Això i 

tot ens explica que aquest 

quadre el va fer fa aproxi-

madament deu anys amb la 

intenció de reivindicar pels 

drets de la dona a la societat. 

Podem veure la figura d’una 

dona posant-se un casc de manaia. Amb 

aquest gest intenta manifestar que malau-

radament les dones avui en dia encara s’han 

d’armar i lluitar pels seus drets en una soci-

etat desigualitària.

 Junta

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 Dime-

cres i Divendres Sant i poder puntuar.

La Confraria disposa d’un apartat de cor-

reus, el número 322, i un correu electrònic, 

manaies@manaies.org, on podeu dirigir la 

vostra correspondència.

Agrairem a qualsevol confrare que disposi 

de documentació gràfica o escrita sobre la 

Confraria que la faci arribar a la secretaria a 

l’efecte de completar el nostre arxiu. 

Us preguem que ens comuniqueu puntual-

ment qualsevol canvi d’adreça o domicilia-

ció. Podeu consultar les vostres dades a la 

web dels manaies, www.manaies.org

Per als interessats a participar en la Caval-

cada de Reis, cal que envieu, a l’apartat de 

correus de la Confraria o al correu elec-

trònic, 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 als grups de:

 facebook.com/manaiesdegirona/

 twitter.com/manaiesdegirona

 @manaiesdegirona

EL CARTELL D’ENGUANY

NOTES DE SECRETARIA
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Voldríem des d’aquestes línies fer un públic 

agraïment al Sr. FRANCESC GARCIA per la 

donació a la Confraria d’una obra pictòrica, 

donar-la a conèixer a tots els confrares, i a 

l’hora explicar per què no vam considerar 

oportú que fos cartell de Setmana Santa i 

portada del nostre butlletí.

El Sr. Garcia es va dirigir a finals de 2021 a en 

Narcís Reixach, que va indicar-li que ho havia 

de fer amb la nova Junta, per a fer entrega 

d’un quadre amb la voluntat que fos el cartell 

de Setmana Santa i portada del butlletí.

Aquesta Junta el va rebre amb agraïment i va 

acceptar la donació de l’obra, que represen-

ta la Confrare Carme Mora en primer terme, 

amb la imatge de la façana de Sant Lluc i una 

Vesta i un Manaia als peus del quadre.

En valorar la possibilitat que fos imatge de la Setmana Santa de 2022, vam considerar, criteri 

en el qual desitgem que hi hagi unanimitat, que el cartell de Setmana Santa i, per tant, també 

la portada del nostre butlletí, no ha de tenir la imatge d’una persona concreta, sinó que ha 

de ser més una al·legoria o un símbol relacionat amb la Confraria, la Pasqua, Girona o d’altres 

relacionats.

La que ens ocupa en aquest cas és una persona destacada de la nostra Confraria, primera 

dona Pendonista, i referent amb els seus escrits per molts gironins, però segur que no se’ns 

escapa que entrar en aquesta dinàmica generaria més polèmiques que acords.

Per aquest motiu vam transmetre-li al Sr. Garcia la decisió, i malgrat tot va voler mantenir la 

seva donació de l’obra, motiu pel quin des de la Junta de la Confraria volem fer públic aquest 

gest, donar a conèixer la pintura en les pàgines del butlletí, i donar-li les gràcies per la seva 

generositat, tant per la donació com per la comprensió de la nostra decisió.

 Junta

NOTA D’AGRAÏMENT AL SR. FRANCESC GARCIA

NOTA AGRAÏMENT 
AL SR. FRANCESC GARCIA



  

Coneix-nos:

         @padeltenniscaproig
  
          padeltenniscaproig@gmail.com

Reserva pista:

      659 12 75 25

Direcció:

Carrer Canigó, 2-4, 17251 Calonge, 
Girona

Coneix-nos:

         @padelvilablareix_      

        info@padelvilablareix.cat

Reserva pista:

      665 61 58 44

Direcció:

Av. Lluís Companys 75
17180 Vilablareix, Girona

Coneix-nos:

          @nauticpadel

          info@nauticpadel.com

Reserva pista:

      972 82 61 11 / 639 38 98 00

Direcció:

Carrer de les Roques Martines, 3, 
17250 Platja d'Aro, Girona
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