Armats d'ajuda social
Recuperen els històrics Manaies de Sant Daniel de Girona amb l'objectiu de fer accions
solidàries diverses o impulsar un pessebre vivent al Barri Vell

El primer testimoni escrit dels Manaies de Sant Daniel es remunta a l'any 1751.
Una entitat històrica que ara reneix amb una clara vocació social i solidària amb
la ciutat. L'aula magna de la Casa de Cultura va ser ahir al vespre l'escenari de
presentació oficial d'aquesta associació, que neix amb 111 socis.
El president de l'associació, Jordi Vidal, va explicar davant d'una sala
pràcticament plena que la inquietud d'un grup de gironins ha acabat comportant
la recuperació d'una entitat històrica per a Girona “en entendre que falten
entitats que se centrin en la realització d'accions solidàries pensant en els més
necessitats”. Les activitats a desenvolupar seran diverses, des de fer
companyia als avis, ajudar amb la lectura a gent que ja no pot llegir o, com ja
han fet en els últims mesos, col·laborar amb la recollida del Banc dels Aliments,
en una recollida de medicaments del Col·legi de Farmacèutics o en donacions
de sang. “Potser pot semblar que són qüestions petites o de poca rellevància,
però entenem que són cabdals per a les persones que ho puguin rebre”,
assenyala Vidal. La presència social de l'entitat també es vol que sigui
important en tradicions molt arrelades a Girona, com puguin ser el Nadal, la
Setmana Santa, per recordar el veritable sentit d'aquestes tradicions, així com
participar en l'exposició de flors, les Fires o en la cavalcada de Reis. El
president de l'entitat va apuntar la voluntat d'impulsar un pessebre vivent “per
l'incomparable marc del Barri Vell, recuperant figures gironines i tradicionals”.
Vidal va optar a la presidència dels Manaies de Girona, però és taxatiu per
esvair qualsevol polèmica: “Molts de la nova entitats som Manaies de Girona,
orgullosos de ser-ho, i sortirem en la processó per Setmana Santa; amb la nova
associació pensem més en l'àmbit social.” De fet, entre els objectius no hi ha
desfilar com Manaies de Sant Daniel i només s'apunta la possibilitat de crear
una guàrdia d'honor al pas dels Dolors a la processó, recuperant així l'origen
dels manaies a Catalunya.
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