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DIADA DE SANT PAU 
29 DE GENER DE 2022 AL CASTELL DE GELIDA 

 

 

Sant Pau, tortells 

 

 

Sortint de missa  i de concert, podeu adquirir els tortells de Sant Pau, 

elaborats per les pastisseries La Confiança, Ca l’Adroguer Vell. Aquest 

tortell pertany a la tradició culinària catalana i és de brioix,  massapà i 

fruita. I també exemplars de les publicacions de l’AACG. 

BANC DELS PAUS I PAULES 

Si teniu la sort de tenir el nom de Pau o Paula, podeu seguir la missa des 

del banc situat a l’altar major de l’església. 

Agraïments 

Parròquia de Sant Pere de Gelida, Cor Parroquial, Paquita Moya Carrió, i 

per la decoració de l’església, gentilesa de El Pi, taller de flors, de Francesc 

Cartró Carbonell. 

Segons l’Auca de les funcions de Barcelona, mitjan segle xix (Amades)  

Associació d’Amics del castell de Gelida 

Camí del castell s/n Apartat de Correus 242 

08790 Gelida 

ci@castellgelida.org  / web.www.castellgelida.org 

Fes-te soci/sòcia de l’AACG 
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SANT PAU QUAN ARRIBA EL GENER 

Any rere any, amb la fredor de l’hivern, ens arriba la tradicional Diada de 
Sant Pau, toc d’inici de les nostres activitats socials i culturals. 

Sortosament enguany ha estat un any profitós, doncs hem pogut inaugurar 

la reconstrucció del mur de l’antic cementiri ensorrat ja feia 12 anys, lloc 
emblemàtic del castell i mirador excepcional de les nostres comarques, de 

Montserrat i de postes de sol formidables. 

Evidentment la tasca mai s’acaba en el nostre castell, en queda molta i 

confiem que podrem seguir en restaurar les parts més malmeses del 

conjunt, en treure els pins i malesa que ens el fan malbé i ens l’amaguen 
des del poble, sense oblidar la seva divulgació turística i cultural introduint 

novetats que milloraran  el conjunt i la seva projecció. 

El Castell necessita la col·laboració de tothom i en aquest sentit us animem 

a participar de la seva gestió i gaudiment. 

 

PROGRAMA 

Dissabte, 28 DE GENER  

A les 2 del migdia, vigília de la festa, repic de campanes anunciant la Diada.  

Diumenge, 29 de GENER, Diada de Sant Pau 

A 2/4 d’11 del matí toc de missa des del campanar de l’església del castell. 

A les 11 del matí, missa* oficiada per mossèn Jordi Tres i Bosch, amb el Cant 

dels goigs dels Sants Reis, originals del Dr. Melcior Colet (1898-1984) a càrrec 

del  Cor Parroquial sota la direcció de Carme Pallarès i Joaquim Julià.  

Seguidament, 

Concert de Gospel a càrrec del grup “Donant la Nota” , amb cançons de gòspel 

modern sota la direcció de Desireé Povedano. 

 

 

 

*Aquesta missa és dedicada a Sant Pau i a la memòria dels socis i sòcies 

traspassats el 2021. Hi haurà una capta extraordinària destinada al 

manteniment i a les millores de l’església del castell. 

 


