
CARTA DE COMIAT

El dia 13 d’octubre d’ara fa quatre anys, 39 amics ens reuníem a un aula de la Casa de Cultura de Girona per constituir una associació amb el nom de Manaies de Sant Daniel i s’acordava quina seria la Junta Directiva que posaria en marxa l’associació. Se'm va demanar que presidís aquesta junta, fet que vaig acceptar gustosament i juntament amb Xavier Masgrau, Maite Gimeno, Eudald Albertí, Carles Vaello i Josep Mª Masferrer, ens vàrem posar a treballar.
Al llarg d’aquests quatre anys s’han produït alguns canvis; baixes per raons personals de Maite Gimeno i Carles Vaello, així com les incorporacions de Rosa Gual, Marta Avilés, Jordi Ministral i Narcís Pérez, per necessitats funcionals i operatives. A tots ells vull expressar el meu agraïment per la confiança que m’han mostrat i per la tasca desenvolupada.
Segons els nostres estatuts els càrrecs directius son per un període de quatre anys, i poden ser reelegits una vegada, però jo, ja des del primer moment, vaig tenir molt clar que la meva acceptació al càrrec era per només quatre anys i que no tenia intenció d’optar a la renovació. Passat aquest període i arribat aquest dia, he de dir que em sento molt satisfet i orgullós dels resultats obtinguts, ara no es moment de fer balanços, però si manifestar que aquests resultats no haurien estat possibles sense el treball que dia a dia han dut a terme els membres de la junta de cada moment.
També vull agrair, molt especialment, la gran participació de els amics a totes les accions per les que hem demanat la seva col·laboració i a la seva resposta entusiasta.
Es per a tot això que em sento satisfet i orgullós de la feina feta i que reitero el meu agraïment personal i institucional a tots els que ho han fet possible.
Ara es el moment de passar el testimoni a la nova junta directiva que sortirà d’aquesta assemblea i els encoratjo a no defallir, les coses no son fàcils però 
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amb treball i il·lusió tot s’aconsegueix i sobretot amb el suport incondicional de la nostra massa d’amics que sortosament es va incrementant de mica en mica.
Consolideu el que ja s’ha fet, acabeu el que està a mig fer i engegueu tot allò que imagineu doncs per difícil que sembli, tots els problemes tenen solució i, sobre tot, no oblideu les darreres paraules del nostre discurs de presentació, que les sigles dels Manaies de Sant Daniel, MSD, volem que també signifiquin Manaies Sempre Dignes.
Moltes gràcies.

JORDI VIDAL I BANCHS
15.10.2015
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