
Podeu ampliar tota la informació de 
la tradicional diada de Santa Llúcia al 
web municipal gelida.cat

Exposició
Santa Llúcia: 
Postguerra en color
Horari: de dilluns a divendres 
de 9.00 a 14.00 h 
Lloc: Espai 1880

Imatges del fons Tarrida de 
l’ACCAP, Fons de la família Marí i 
fons Santa Llúcia de la Biblioteca 
Jaume Vila i l’arxiu municipal. 
Amb la col·laboració d’Eduard 
Aragonès.

Ràdio Gelida
Especial Santa Llúcia
Programació especial a partir de 
les 10.00 h del matí. Segueix-
nos en directe a la 107.6FM o a 
radiogelida.cat.

La festa
Un any més us convidem a participar 
de la diada de Santa Llúcia. Una festa 
amb l'escudella com a protagonista, 
acompanyada de danses, una fira 
d’artesans o la ballada de sardanes a 
la plaça de l’Església.És també la fes-
ta de la solidaritat a favor dels qui 
més ho necessiten. Enguany, la ce-
lebració comença el cap de setmana 
amb activitats, música i concerts.

Història
La festa s’ha sabut adaptar per per-
severar al llarg del temps i esdevenir 
una festivitat litúrgica amb un fort 
arrelament al poble. L’eix central de 
la festa es cuina al pati d’Els Lluï-
sos, on s’hi elabora una escudella 
multitudinària que posteriorment 
es reparteix a tothom qui vulgui 
tastar-la. Tot i no saber-ne l'origen, 
hem de suposar que és molt antic.
La festa va desaparèixer i va ser re-
cuperada després de la Guerra Civil 
amb una nova imatge de la santa, 
vinculant-se a una comissió de per-
sones que altruísticament, any rere 
any, realitzen l'escudella.

Solidaritat
Ja al segle XIX es vincula el seu 
caràcter benèfic amb l'existència 
de la germandat de beneficència 
que socorria en cas de malaltia 
o necessitat. Des de fa ja algun
temps, s'atorga el guardó de
Santa Llúcia solidària, que fins
avui l'han rebut nombroses ONG’s
del municipi, de la comarca i
d'arreu.

En aquesta ocasió és la Fundació 
del Convent de Santa Clara de 
Sor Lucía Caram la distingida 
amb el premi, que se li ofereix 
com a reconeixement per la tasca 
d’acollida, escolta, promoció i 
integració de diferents 
grups de persones, 
amb especial 
atenció a les 
sense llar o 
vulnerables.

Com cada any, la Comissió 
organitzadora, pel bé de la tradicional 
escudella, notifica a tots els 
col·laboradors que poden realitzar els 
seus donatius al número de compte: 
ES51 2100 0162 2801 0111 1232

Autores cartell Santa Llúcia 2022: 
Raquel Sànchez i Anna M. Sànchez

Castell
Tions del Castell 
de Gelida! 
De l’1 al 19 de desembre: 
Vine a veure el nostre entorn i 
fes-te una foto amb ells. Una bona 
oportunitat per conèixer el Castell 
de Gelida i el nostre entorn abans 
de l’arribada del Nadal. 

Durant la diada de Santa Llúcia, 
de 9.00 a 14.00 h
L’església de Sant Pere del 
Castell obre les seves portes per 
donar a conèixer la imatge mural 
de Santa Llúcia i els pessebres 
del Castell de Gelida. Vine 
conèixer la història de Santa 
Llúcia! 



Cronologia de l’escudella: 
de l’encesa al plat

05.00 h
Pati Els Lluïsos
Encesa de 
fogueres

12.15 h 
aproximadament
S’escalden les 
botifarres

Fins al migdia
Pati Els Lluïsos
Es cuina 
l’escudella

12.45 h 
aproximadament
S’afegeixen les llegums i 
després l’arròs i els fideus

07.30 a 10.30 h 
aproximadament
Es cuinen els ossos 
i la carn

13.00 h
Es pugen les 
calderes a la plaça 
de l’Església

10.45 a 11.45 h 
S’afegeixen les 
patates, la carn i 
les verdures

Seguidament, 
plaça de l’Església
Repartiment de 
l’escudella

Santa Llúcia 2022

09 DIVENDRES
desembre 11 DIUMENGE

desembre 13 DIMARTS
desembre

Diada  
de Santa
Llúcia
Hora: 5.00 h 
Lloc: Pati d’Els Lluïsos

Encesa de fogueres 
de l’escudella

Hora: 10.00 h 
Lloc: Passeig Rosell i Massana, 
Àngel Guimerà, Marquès de 
Gelida i Carrer Major

Inici XXXII Fira 
d’Artesans i Mostra 
d’Entitats

Hora: 11.00 h 
Lloc: Plaça de la Vila

Actuació de 
l’Esbart Rocasagna
Danses populars i folklore dels 
infants i joves de l’Esbart

Hora: 19.00 h 
Lloc: Espai 1880

Inauguració exposició 
Santa Llúcia: 
Postguerra en color

10 DISSABTE
desembre

Hora: 12.00 h | 50 minuts 
Lloc: Centre Cultural

CINEXIC: Pippi 
i el senyor sense son i 
El viatge de Bu
Vine a descobrir dues boniques 
històries per als més petits 
carregades de valors sobre les 
relacions entre germans.

Recomanada a partir de 3 
anys.

Hora: 11.00 h 
Lloc: Saló Espectacles UCG

Tortell Poltrona 
amb l’espectacle 
Post-Clàssic
Un recull dels millors números 
del repertori de Tortell Poltrona, 
emmarcats en un espectacle 
que conté l’essència del 
pallasso de sempre i el repte 
d’alternatives innovadores.

Hora: 19.30 h 
Lloc: Centre Cultural

Concert de 
Santa Llúcia a càrrec 
d’Open Jazz

Hora: d’11.00 a 14.00 h 
Lloc: Plaça de la Vila
Jocs de fusta gegants 
per a infants
La proposta de jocs de fusta 
gegants, tradicionals i familiars, 
estan pensats per a totes les 
edats. Les diferents generacions 
d’una mateixa família podran jugar 
i gaudir plegats.

Hora: 11.45 h 
Lloc: De la Plaça de la Vila a la 
Plaça de l’Església
Cercavila Tradicional 
Cobla Catània
Autoritats i membres de la Comissió 
de Santa Llúcia acompanyats per la 
Cobla Catània i estrena de la sego-
na parella dels Nans centenaris

Hora: 12.00 h 
Lloc: Església de Sant Pere
Ofici solemne dedicada a 
Santa Llúcia

Hora: 12.15 h 
Lloc: Església de Sant Pere
Pilars d’ofrena a Santa 
Llúcia a càrrec dels 
Vailets de Gelida

Sortint de missa 
Lloc: Plaça Església

Repartiment 
de l’escudella de Santa 
Llúcia 
Arribada de les calderes a 
la plaça. Benedicció, tast i 
repartiment de la escudella 
tradicional de Santa Llúcia.

Tot seguit,  
Lloc: Plaça de l’Església

Ballada de sardanes 
a càrrec de la Cobla 
Catània

Hora: 19.00 h 
Lloc: Plaça de l'Església
Actuació de la Colla 
infantil dels Diables 
de Gelida

Hora: 19.30 h 
Lloc: De la Plaça de 
l’Església a la Plaça de la Vila

Trasllat de Santa Llúcia

A continuació, 
Lloc: Plaça de la Vila

Llúciafoc 2022

Festival de 
música independent 
de Gelida
@horadelpatifest

Divendres, 
9 de desembre

19.00 h Fanòmano
20.00 h Los Uralitas
21.00 h Power Burkas
23.00 h DJ Raúl Naro

Dissabte, 
10 de desembre

18.00 h Sunday Sinners
19.00 h Autosleeper
19.45 h Ran Ran Ran 
20.30 h Salvatge Cor
21.30 h Brega
23.00 h Chaqueta 

de Chándal
00.30 h DJ Cadera 

(Yeray S. Iborra)

Parc de les 
Escoles Velles

Entrada per 
taquilla inversa


