
ALTRES
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 www.
radiogelida.cat.

EXPOSICIONS

a càrrec de Flash Gelida
A l’Espai 1880: Antic Vestíbul 
de la Casa de la Vila
Horari:  de dilluns a divendres 
de 10.00 a 14.00 h
Inauguració:  dijous,  
9 de desembre a les 19.00 h

INFORMACIÓ
Trobareu tota la informació de 
l’agenda d’activitats de Gelida 
al web municipal gelida.cat

Com  cada any, la Comissió 
organitzadora, pel bé de la 

tots els col·laboradors que poden 
realitzar els seus donatius al número 
de compte ES51 2100 0162 2801 
0111 1232

Autora cartell Santa Llúcia 2021: 
Mariona Mayado Mercader

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

LA FESTA
Un any més us convidem a 
participar de la diada de Santa 
Llúcia. Una festa amb l'escude -
lla com a protagonista, acom -

d’artesans o la ballada de sar -
danes a la plaça de l’Església.

És també la festa de la solida -
ritat a favor dels qui més ho 
necessiten. Enguany, la cele -
bració comença el cap de set -
mana amb activitats, música i 
concerts.

HISTÒRIA
La festa s’ha sabut adaptar per 
perseverar al llarg del temps i 
esdevenir una festivitat litúrgi -
ca amb un fort arrelament al 
poble. L’eix central de la festa 
es cuina al pati d’Els Lluïsos, 
on s’hi elabora una escudella 
multitudinària que posterior -
ment es reparteix a tothom 
qui vulgui tastar-la. Tot i no sa -
ber-ne l'origen, hem de suposar 
que és molt antic.

La festa va desaparèixer i va ser 
recuperada després de la Guer -
ra Civil amb una nova imatge 
de la santa, vinculant-se a una 
comissió de persones que al -
truísticament, any rere any, re -
alitzen l'escudella.

UNA FESTIVITAT  
SOLIDÀRIA
Ja al segle XIX  es vincula el seu 

-
-

cència que socorria en cas de 
malaltia o necessitat. Des de 
fa ja algun temps, s'atorga el 
guardó de Santa Llúcia soli -
dària, 
nombroses ONG’s del munici -
pi, de la comarca i d'arreu. En 
aquesta ocasió és l' Hospital 
de Campanya de Santa Anna  
la distingida amb el premi, que 
se li ofereix com a reconeixe -
ment per la tasca d’acollida, 
escolta, promoció i integració 
de diferents grups de perso -
nes, amb especial atenció a 
les sense llar o vulnerables.


