
 
 
 
 
 
Després de 81 anys  

Girona recupera la tradició dels antics 
manaies de Sant Daniel  
 

La nova associació d'amics, oberta a qualsevol ciutadà, neix per afavorir i potenciar el 
sentit cristià de les tradicions 

      
 

 

L'any 1931, quan es van abolir les processons de Setmana Santa a Girona, es va perdre el 
grup de manaies de Sant Daniel, que daten del 1751, quan llavors l'actual barri era un poble. 
81 anys després ha nascut l'associació d'amics que vol afavorir la creació, recuperació i 
manteniment d'activitats tradicionals i culturals de Girona.  
 
La Casa de Cultura va acollir ahir al vespre la seva presentació, a càrrec del president de 
l'associació, Jordi Vidal, i amb una documentada conferència del cronista oficial de la ciutat de 
Girona, i col·laborador de Diari de Girona, Enric Mirambell. Vidal, després de recordar l'origen 
dels manaies, va assegurar que no es tracta d'un escisió dels actuals Manaies de Girona 
però, en contraposició, els de Sant Daniel estaran oberts a ?tothom "sense discriminació", tot i 
que l'associació com a tal està inspirada en els valors del cristianisme, que s'hauran de 
respectar.  
Així, actuaran en accions solidàries (com en donacions de sang o pel Banc d'Aliments) i per 
recuperar la "identitat" apostaran per tornar a dotar de sentit cristià les festes, com participar 
com a patges per als Reis que recordin l'origen de la tradició, organitzar un pessebre vivent al 
Barri Vell, amb figures històriques gironines -com la bruixa de la Catedral o la majordoma de 
Sant Narcís i, naturalment, el quadre del naixament-. A més, volen ser presents per Setmana 
Santa amb un petit escamot de manaies -qui hagi acumulat més mèrits en les accions de 
l'associació durant l'any- a la representació de la processó de la Mare de Déu dels Dolors i hi 
haurà cicles, xerrades i es crearà un grup d'oració al monestir de Sant Daniel per a tothom qui 
ho vulgui. 
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