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Els Manaies de Sant Daniel 
Ref undats com una assoc iació c ívica 

Xavier Masgrau relata com el 13 d'octubre de 2011, van tornar els Manaies de Sant Daniel. 

com una assoc iac ió no confessional que, tanmateix, té com a principi el respecte als valors 

cristians, d'entre els quals destaca el vessant més social i cultural 

.........................................................  
vencía ciutadana oferint un es

 

.X..a..v..i.e..r..M...a..s..g..r.a..u................................. pai comú ide relac ió pels joves 

 

 
 
 
 

ments (la darrera edició del 

Gran Recapte varem aplegar 

 
 
 
 

Munten un concert 

de The Pepper Pots 

a La Mirona de Salt 

el 26 d'abrilen 

benef ici de Caritas 

SA NT DA NIEL CIUTAT 
 
 

xímateix. estem organitzant un 

concert a La Mirona. el proper 

26 d'abril. del mundialment re· 

conegut grup de música "sout". 

The Pepper Pots.a benefici de 

Caritas Diocesana de Girona. 

Mantenim contactes periodics 

amb el barr í de Sant Daniel. 

quina associació de veTns ens 

va distingir amb l'honor de ser 

els pregoners de la seva festa 

major.Finalment. volem senya· 

La tradició deis manaies a Ca 

talunya sembla que va néixer al 

deis dos bandols que s'acaba  

ven d'enf rontar. Aquesta  ma- 

 
90 voluntaris i varem recollir 

lar que tenim una estreta rela· 

ció amb la comunitat benedic· 

segle XVII. quan un monja ser- nera d'entendre els manaies 9.125kg d'aliment s). Estem tina de Sant Daniel que ara ce· 

vita de Barcelona va tenir l'o 

currencia de ter enca pc;a lar 

una processó deis Dolors amb 

una tropa d'homes vestits de 

soldat roma que evoquessin 

als legionaris de l'imperi que va 

crucificar a Jesús de Natzaret. 

A Girona.la primera constancia 

escrita de !'existencia de ma 

naies és de l'any 1751. Obrien 

les processons de Dijous i Di 

vendres Sant i tradicionalment 

provenien de la població veTna 

de Sant Daniel. 

com a un col·lectiu al servei de 

la seva ciutat va estar sempre 

en l'anim deis fundadors. Amb 

el temps, els manaies de Giro- 
 

 
 

Tradicionalment, el 

maniple de manaies 

de Girona havia 

estat format per 

gent de Sant Daniel 

pecte als valors cristians assu· 

mint que conformen les arrels 

de la nostra cultura catalana i 

europea.Sense cap voluntat de 

proselitisme. pensem que l'ob 

servanc;a d'aquest proposit no 

comporta cap coacció a la lli 

bertat de les persones que vul· 

guin participar a qualsevol de 

les nostres activitats.Tot aquel! 

que comprengui que per con 

viure i fer coses en grup es re 

quereix una mínima dosi de 

respec te als altres no podra 

sentir-se exclos amb la nostra 

premissa.siguicristia o no. 

Convidem als lec tors de TOT 

GIRONA a entrar al nostre web 

www.manaiesdesantdaniel.cat 

on podran veure qui som.que 

hem fet i que volem fer. Les 

nostres seccions de manaies 

cristians. solidaris. populars i 

culturals comprenen un ventall 

d'activitats ben divers . Amb 

tot. volem destacar la nostra 

col-laboració amb el Sane Far· 

maceutic o el Sane deis Ali· 

preparant minuciosament l'or 

ganització d'un itinerari guiat a 

través d'uns quadres escenics 

que evocaran l'Evangeli de Na· 

dal. en indrets escollits delbarrí 

de Sant Pere de Galligants.fet 

en clau gironina i evitant el re· 

ferent deis pessebres vivents a 

l'ús. Ens hi estan ajudant per· 

sonalitats de la nostra ciutat 

com Silvia Planas.Joaquim Na 

dal. Narcís·Jordi A ragó.Joan 

Ribas. Salvador Sunyer.Antoni 

Puigvert o Josep Mª Birulés. Ai- 

lebra els mil a nys de la seva 

f undació. Formem part de la 

comissió executiva deis actes 

del  mil·lenari. col·laborem  en 

alguna de les celebracions li 

túrgiques de més relleu i en to· 

tes aquelles activitats del mo· 

nestir on es requereix la nostra 

ajuda.Convidem a aquells que 

estimen Girona i comparteixin 

alguna de les nostres inquie· 

tuds a formar part de la nostra 

cohort virtual. Tots hi sereu 

molt ben vinguts! 

L'any 1939. a la Girona de la   na. que pertanyen a la Contra-    als nostres dies).    na ies que ac tuessin a pa rtir 

postguerra i després de v uit  ria de Jesús Crucificat, s'han   1 ara la historia s'ha tornat a re-   deis principis del comprom ís 

a nys se nse proc esso ns . un   distingit per assumir la missió   pet ir: un grup d'amics hem vol-   amb la nostra ciutat i els nos- 

grup d'amics varen voler recu 

perar els antics manaies. pero 

més enlla de les desfilades de 

Setmana Sant a aquells nois 

volien contribuir a restablir una 

cer ta normalitat en la conv i- 

de mantenir les tradicions de 

Reís i de Setmana Santa. i molt 

especialment per par ticipar a 

la Processó del Sant Enterra 

ment (que els hi deu en gran 

mesura la seva pervivencia fins 

gut rec uperar aquell esperit tres ve'ins, la solidaritat i la tole· 

deis f undador s deis ma naies rancia. A ix í.el 13 d'oc tubre de 

de Girona que. ent ene m. és 2011. es varen fundar els Mana· 

av ui espec ialment necessari. ies de Sant Daniel. una associa· 

Ens hem preguntat per que no ció no confessional que. tan· 

podria haver-hi uns nous ma- mateix. té com a principi el res· 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 TRIA ESCOLA CRISTIANA 
·www.triaescolacristlana.cat 

·93 302 70 13 
 

 

   Escola Cristiana 
de Catalunya 
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