|

38 Comarques Gironines

| GIRONÈS

EL PUNT AVUI
DIMARTS, 24 DE FEBRER DEL 2015

Girona

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

El llibre repassa la història dels manaies de Girona i està profusament il·lustrat per resseguir en imatges el seu llegat i la seva tradició ■ MANAIES DE GIRONA

Manaies per a la història
MEMÒRIA · El llibre ‘Manaies de Girona. 75 anys’ repassa la història d’aquesta tradició arrelada a la ciutat i el treball i la
tenacitat de moltes persones que, des de la seva recuperació, el 1940, han treballat generació rere generació per mantenir-la
viva fins a l’actualitat PRESENTACIÓ · El llibre es presentarà avui a l’Auditori Josep Viader de la Casa de Cultura
Joan Trillas
GIRONA

U

n viatge per 75 anys
d’una història que empelta en la tradició, la
devoció, i on s’enllaça
el passat amb el present i, també, es percep tot el que
encara queda de futur. El llibre Manaies a Girona. 75 anys, que es
presenta avui, a dos quarts de vuit,
a l’Auditori Josep Viader de la Casa
de Cultura, ens proposa aquest fascinant viatge.
El president de la Confraria de
Jesús Crucificat, Narcís Reixach,
que es va fer soci de l’entitat amb
només 14 anys i que ha viscut intensament l’evolució dels manaies
de Girona, explica que el llibre que
s’ha editat era una obligació perquè
“seria imperdonable no posar a l’abast de la ciutadania una realitat i
uns fets que varen començar el
1940, quan un grup de joves, fruit
d’un acudit, varen fer renéixer els
manaies”. I la veritat és que van

anar per feina, perquè l’octubre del
1942 ja van constituir la Pia Unió
de Jesús Crucificat i, posteriorment, el 1947, ja es va fundar l’actual entitat, que ha arribat fins als
nostres dies. Segons Reixach, el llibre vol ser la continuació del que va
editar l’any 1984 l’Ajuntament de
Girona amb motiu de la celebració
del cinquantè aniversari de la fun—————————————————————————————————————————————

El llibre vol ser la
continuació del que va
editar l’Ajuntament el 1984
pel cinquantè aniversari
—————————————————————————————————————————————

dació de la confraria, de manera
que la seva biografia s’ha ampliat i
actualitzat fins als nostres dies.
Testimonis i imatges
Ell llibre destaca per la cura en la selecció de les imatges, una extensa i
acurada informació gràfica, amb fotografies en què apareixen molts
associats, la cronologia històrica

dels manaies, la relació de les diferents juntes directives que ha tingut la confraria. També inclou diversa informació històrica, com ara
la llista de les persones que han estat pendonistes d’honor, dades de la
secció de vestes i la reproducció
dels pòsters de Setmana Santa que
cada any un artista diferent ha dedicat a la confraria. A banda, en el
llibre es fa una menció especial a la
cavalcada de Reis, la qual, des de
l’any 1956 i de manera ininterrompuda, és organitzada pels manaies
de Girona.
Una altra de les aportacions que
fa aquest llibre, i que li dóna un
punt que va més enllà de la recopilació, és la visió que donen dels manaies diferents col·laboradors. Una visió entre històrica i emotiva és la
que aporta Josep Oller, testimoni
de la primera sortida de Setmana
Santa, perquè va desfilar en aquella
sortida de la recuperació. El llibre
després permet repassar aquesta
visió, a vegades personal o històrica, de la mà del cronista oficial de la

Esforç
col·lectiu

El llibre, amb una
edició de mil exemplars, ha estat editat per la Confraria
de Jesús Crucificat
i la Diputació de Girona. Els coordinadors de l’edició han
estat Víctor Gay,
Ramon Grau, Josep Lluís Jerez i
Narcís Reixach, i els
de les fotografies,
Àngel Almazan i els
arxius i fons de la
confraria, Manaies
de Girona i les
aportacions que
han fet confrares i
familiars

ciutat de Girona, Enric Mirambell;
l’escriptor Lluís Torner o el periodista Jordi Bosch, els quals han
aportat la seva visió personal sobre
la confraria, així com els capítols
dedicats, d’una banda, al manaia i
escultor Josep Maria Trull, el qual
ha donat forma a la imatge de sant
Pau per a la fornícula de la façana
del castrum dels manaies, l’església
de Sant Lluc, i, de l’altra, la de l’artista Domènec Fita, encarregat de
realitzar el monument als manaies,
el qual s’instal·larà a la plaça dels
Manaies de Girona, i que posarà fi, a
manera de recordatori, a l’efemèride d’aquest 75è aniversari.
Un altre apartat és la història ja
relatada pels mateixos protagonistes, com els presidents de la confraria des del 1984. El treball recull els
noms dels pendonistes, repassa la
secció de vestes, aporta la relació de
les justes directives i també repassa
la història de les cavalcades de Reis,
que l’entitat organitza des del 1956,
una de les altres fites importats de
la confraria. ■
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Girona ha destinat més d’un milió
d’euros en ajuts a necessitats en habitatge
La quantitat destinada al «lloguer just» ha estat d’uns 657.000 euros, quasi 30.000 euros menys que l’any 2013
MARC MARTÍ

GIRONA | T.C.C./ACN

L’Ajuntament de Girona va destinar, l’any passat, més d’un milió
d’euros en ajuts relacionats amb
l’habitatge per a famílies en situació de vulnerabilitat. Les dades
de demandes d’ajuda respecte al
 són demolidores i els augments espectaculars. Per exemple, hi va haver un  més de
sol·licitud en ajuts al lloguer. I
l’increment per demanar ajut en
temes de deutes hipotecaris va ser
del . El regidor de Serveis socials, Eduard Berloso, va
assenyalar ahir que aquest inici
d’any continua la tendència ascendent.
En concret, l’àrea de Serveis a
les Persones va destinar ..
euros a conceptes de suport a les
famílies amb problemes per pagar
l’habitatge. Sobta, però, que malgrat que hi hagués més demanda
d’ajuts, la quantitat final destinada a alguns conceptes és inferior. És el cas de les prestacions socials per al pagament del lloguer,
conegudes com a «lloguer just».
La quantitat total de l’any passat
va ser de . euros, mentre
que aquest  va ser de .
euros. Mentre que el  es va
ajudar  famílies, l’any passat
van ser . Són ajuts a fons perdut per fer front al pagament del
lloguer de famílies que tenen ingressos baixos o moderats, a qui
el cost de l’habitatge pot situar en
risc d’exclusió social residencial.
Cost del lloguer i plusvàlua
L'Ajuntament també va fer front a
alguns pagaments que els ciutadans que viuen de lloguer a pisos
municipals no han pogut abo-

LA XIFRA

Durant el 2014 es van rebre
2.191 sol·licituds per ajudar a
pagar els rebuts de la llum, el
gas o l'aigua, 596 més el 2013

nar. En total, han assumit el cost
de . euros de rebuts de
lloguer que no s’havien pagat. A
més, s’ha actuat en casos de persones que el banc els ha concedit
la dació en pagament per poderse quedar al seu pis i evitar ser desnonats. En aquests casos, els ha
perdonat el pagament de la plusvàlua, fet que suposa que ha deixat d’ingressar –segons dades municipals– . euros. A més de
tot això, també s’han destinat
. euros a d’altres tipus d’ajudes puntuals.
Peticions per a medicaments
L’habitatge no ha estat l’únic concepte per al qual s’han atorgat
ajuts a famílies en situació de risc.
Durant el , els Serveis Socials
van rebre . sol·licituds de gironins que no podien pagar els rebuts de la llum, el gas o l’aigua, 
més que fa un any. Són casos en
què si s’abonen una o dues mensualitats, l’abonat ja pot continuar vivint en aquell pis perquè li arriben prou ingressos posteriorment. També va créixer la demanda per comprar medicaments: de les . sol·licituds
del  a les . del . A la
memòria no consten els imports
totals concedits als ajuts d’emergència ni als medicaments.
Pel que fa a les beques de menjador, es van concedir  ajudes
d'aquest tipus, destinant-hi un

. EUROS
Destinats a «lloguer just»
Les prestacions socials per al pagament del lloguer, conegudes com a
lloguer just per al 2014 han estat de
657.040 euros. Són ajuts a fons perdut per fer front al pagament del lloguer de famílies que tenen ingressos baixos o moderats, a qui el cost
de l’habitatge pot situar en risc d’exclusió social residencial. Es van ajudar 300 famílies.
el Centre de Distribució d’Aliments va ajudar 7.321 persones el 2014
PAGAR DEUTES

181.000 € estalviats
fent tasques en favor
de la comunitat
Un total de 165 gironins s'han
acollit durant el 2014 a l'opció de
canviar deutes per treballs en benefici de la comunitat. L'Ajuntament va
rebre 235 sol·licituds però 70 persones van quedar excloses. De les 165
restants, un total de 102 ja ha completat la seva tasca formant part d'alguna de les brigades municipals, com
la de cementiris o la de jardineria. Per
acollir-se a aquesta opció, cal un informe que determini que la persona
és insolvent. Els 102 gironins que

han completat aquestes tasques devien 181.000 euros a l'ajuntamentla majoria per multes de circulació o
sancions de l'ordenança de civilitat-,
el que suposa que de mitjana cadascú acumulava un deute de 1.775 euros. Per establir quantes hores ha de
fer cada persona, es fa a raó del càlcul que cada hora de feina són 15 euros a descomptar del deute. La majoria dels impagaments són per multes
de circulació i també per sancions de
l'ordenança de civilitat (com beure al
carrer, orinar, fer aldarulls o passejar
el gos sense lligar, entre d'altres). El
perfil mitjà de qui s'acull a aquesta
mesura és d'una persona a l'entorn
del 35 anys. ACN/DdG GIRONA

total de . euros. Així mateix,
es van destinar . euros al
«pla carn», que serveix per distribuir carn a les famílies necessitades durant l’estiu, quan els nens ja

no van a escola i no s’alimenten al
menjador escolar.
Durant el  també va augmentar el nombre de beneficiaris
del Centre de Distribució d’Ali-

. FAMÍLIES
Ajudes al centre d’aliments
El Centre de Distribució d'Aliments
va atendre l‘any passat 7.321 persones (que suposen 2.430 famílies).
L’any anterior s’havia atès 6.106
persones. A més, es van concedir
481 beques menjador (101.000 euros) i es van destinar 50.000 euros
al «pla carn» per tal que cap nen es
quedi sense un àpat equilibrat durant l’estiu, quan no hi ha classe.

. SOL·LICITUDS
D’ajuts d’urgència
Durant el 2014, els Serveis Socials
van rebre 2.191 sol·licituds de gironins que no podien pagar els rebuts
de la llum, el gas o l'aigua, 596 més
que fa un any.

ments. Si el  es van atendre
. persones, un any més tard
la xifra s'enfila fins a les . (el
que suposa unes . famílies
ateses).

Un llibre commemora el 75è aniversari dels Manaies
El llibre consta d’una
cronologia històrica, d’una
relació de les juntes directives
i d’un acurat recull fotogràfic
GIRONA | DdG

La Confraria de Jesús Crucificat
- Manaies de Girona celebra el
seu è aniversari amb la publicació d’un llibre en què es repassa la seva història. El llibre, editat
per la Diputació, s’ha escrit amb
l’objectiu de presentar-se com a testimoni gràfic del que ha estat la
Confraria dels Manaies des que es
va fundar i de l’empremta que
aquesta ha deixat a la ciutat de Girona.
En aquesta línia s’han pronunciat tant el president de la Diputa-

ció, Joan Giraut, com l’alcalde,
Carles Puigdemont, i el bisbe,
Francesc Pardo, en els respectius
textos de presentació del llibre:
«Ser manaia, avui, en ple segle
XXI, va molt més enllà de preservar una tradició: és un senyal d’identitat; un símbol de feina feta, i
una prova de constància i de fidelitat al maniple i a la Confraria, així
com a la ciutat de Girona», diu Joan
Giraut, mentre que Carles Puigdemont incideix en el fet que «els
Manaies han forjat al llarg dels segles un vincle indestriable que els
uneix amb la ciutat». Francesc
Pardo, per la seva banda, ha afegit
un agraïment a la Confraria, perquè
amb els seus « anys de vida [...]
ha ajudat a viure intensament la
Setmana Santa».
El llibre es presenta avui (a les

. h del vespre, a l’Auditori Josep Viader de la Casa de Cultura),
i per aquest motiu s’ha programat
com un acte de reconeixement a la
Confraria, hi seran presents tant el
president de la Diputació, com
l’alcalde i el bisbe. També hi assistirà el president de la Confraria,
Narcís Reixach, i els coordinadors
de l'edició del llibre Víctor Gay, Ramon Grau i Lluís Jerez.
Una actualització
Tal com explica l’actual president
de la Confraria en el seu escrit de
presentació, el llibre vol ser la continuació del que va editar l’any
 l’Ajuntament de Girona amb
motiu de la celebració del cinquantè aniversari de la fundació de
la Confraria, de manera que la
seva biografia s’ha ampliat i ac-

tualitzat fins als nostres dies.
El llibre consta d’una cronologia
històrica dels Manaies, d’una relació de les diferents juntes directives que ha tingut la Confraria, i
d’una extensa i acurada informació gràfica, amb fotografies en què
apareixen molts associats. El llibre
també inclou diversa informació
històrica, com ara la llista de les
persones que han estat pendonistes d’honor, dades de la secció
de vestes i la reproducció dels pòsters de Setmana Santa que cada
any un artista diferent ha dedicat
a la Confraria. A banda, en el llibre
es fa una menció especial a la Cavalcada de Reis, la qual, des de l’any  i de manera ininterrompuda, és organitzada pels Manaies.
A l’edició d’aquest llibre, també
s’hi han de sumar els escrits fets per
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La portada del llibre.

diferents col·laboradors (el cronista oficina de la ciutat de Girona,
Enric Mirambell; l’escriptor Lluís
Torner o el periodista Jordi Bosch).

Un llibre commemora el 75è aniversari dels Manaies de Girona | Bonart
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BIBLIOTECA GIRONA

UN LLIBRE COMMEMORA EL 75È ANIVERSARI DELS MANAIES
DE GIRONA
bonart
La Confraria de Jesús Crucificat – Manaies de Girona celebra el seu 75è aniversari amb la publicació d’un llibre
en què es repassa la seva història. Editat per la Diputació de Girona, el llibre s’ha escrit amb l’objectiu de
presentar-se com a testimoni gràfic del que ha estat la Confraria dels Manaies des que es va fundar i de
l’empremta que aquesta ha deixat en la ciutat de Girona.
En aquesta línia s’han pronunciat tant el president de la Diputació de Girona, Joan Giraut, com l’alcalde de
Girona, Carles Puigdemont, i el bisbe de la Diòcesi de Girona, Francesc Pardo, en els respectius textos de
presentació del llibre: «ser manaia, avui, en ple segle xxi, va molt més enllà de preservar una tradició: és un
senyal d’identitat; un símbol de feina feta, i una prova de constància i de fidelitat al maniple i a la Confraria, així
com a la ciutat de Girona», diu Joan Giraut, mentre que Carles Puigdemont incideix en el fet que «els Manaies
han forjat al llarg dels segles un vincle indestriable que els uneix amb la ciutat». Francesc Pardo, per la seva
banda, ha afegit un agraïment a la Confraria, perquè amb els seus «75 anys de vida […] ha ajudat a viure
intensament la Setmana Santa».
A la presentació del llibre a l’Auditori Josep Viader, i que s’ha programat com un acte de reconeixement a la
Confraria, hi han estat presents tant el president de la Diputació, Joan Giraut, com l’alcalde de Girona, Carles
Puigdemont, i el bisbe de la Diòcesi de Girona, Francesc Pardo. També hi assistirà el president de la Confraria
Narcís Reixach i els coordinadors de l’edició del llibre Víctor Gay, Ramon Grau i Lluís Jerez.
El llibre Manaies de Girona. 75 anys
Tal com explica l’actual president de la Confraria, Narcís Reixach, en el seu escrit de presentació, aquest llibre vol
ser la continuació del que va editar l’any 1984 l’Ajuntament de Girona amb motiu de la celebració del cinquantè
aniversari de la fundació de la Confraria, de manera que la seva biografia s’ha ampliat i actualitzat fins als
nostres dies.
El llibre consta d’una cronologia històrica dels Manaies, d’una relació de les diferents juntes directives que ha
tingut la Confraria, i d’una extensa i acurada informació gràfica, amb fotografies en què apareixen molts
associats. El llibre també inclou diversa informació històrica, com ara la llista de les persones que han estat
pendonistes d’honor, dades de la secció de vestes i la reproducció dels pòsters de Setmana Santa que cada any
un artista diferent ha dedicat a la Confraria. A banda, en el llibre es fa una menció especial a la Cavalcada de
Reis, la qual, des de l’any 1956 i de manera ininterrompuda, és organitzada pels Manaies de Girona.
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Un llibre commemora el 75è aniversari dels Manaies de Girona | Bonart
A l’edició d’aquest llibre, també s’hi han de sumar els escrits fets per diferents col·laboradors (el cronista oficina
de la ciutat de Girona, Enric Mirambell; l’escriptor Lluís Torner o el periodista Jordi Bosch), que han aportat la
seva visió personal sobre la Confraria, així com els capítols dedicats, d’una banda, al manaia i escultor Josep
Maria Trull, el qual ha donat forma a la imatge de sant Pau per a la fornícula de la façana del castrum dels
Manaies, l’església de Sant Lluc, i, de l’altra, a l’artista Domènec Fita, encarregat de realitzar el monument als
Manaies (que s’ubicarà a la plaça dels Manaies de Girona) que culminarà l’efemèride d’aquest 75è aniversari.
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