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(en motiu de la festa de la conversió de Sant Pau, celebrada el 25 de gener. D’un
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Els antecedents històrics sobre l’estudi de l’ermita de Sant Pau del Prat s'han
de vincular a les recerques documentals dutes a terme pel Dr. Jaume Codina Vilà. A la
seva extensa producció historiogràfica sobre els pobles dèltics del Llobregat, el Dr.
Codina va vincular l’ermita o capella de Sant Pau al primer embrió de la formació del
Prat, arran del procés d'independència promogut pels pratencs del sector de la Ribera.
D'aquests estudis ens han arribat diverses mencions que parlen d'una ermita, una
capella o un mas, dedicats a Sant Pau i que, un cop desapareguda, es manté la
referència a la mujada o al camp de Sant Pau. L'ermita de Sant Pau era sufragània de
la parròquia de Sant Boi. La dependència religiosa feia que, encara que s'hi poguessin
dir misses, els sagraments, com ara el bateig o el sepeli, no es podien celebrar a
l'ermita i calia anar a la parròquia. Això comportava desplaçaments de la població al
llarg de tot l'any a mercè de les inclemències del temps i, el que també és molt
important, els pagaments corresponents (delmes, primícies, arrendaments, etc.) a Sant
Boi.
En general, les ermites sufragànies han estat oblidades perquè el seu origen
cal vincular-lo a un moment puntual de la nostra història, més que no pas a un
agrupament religiós fix. Estan relacionades amb poblacions, per força petites, que
aprofitaven les oportunitats que oferia el terreny per colonitzar unes peces de terres
noves, malgrat les condicions pèssimes que aquests colons havien de patir, ja siguin
malalties o esforços provocats per la rompuda de terres per al conreu. En el cas del
Prat, a més, el Llobregat, amb cada riuada, aportava més sediment, marcant un ventall
o etapa cronològica, en el que cada avinguda significava un pas més en la nostra
història. Un procés marcat per les dificultats de l’època i en què els habitants deltaics
van patir de valent, superant les adversitats ambientals, per poder viure en la nova
terra. Sant Boi, a causa de la pressió eclesiàstica i a l’enfortiment dels propietaris
santboians, va anar ocupant les noves terres que s’anaven guanyant amb les crescudes
del riu. Al segle XII, l'assecament del terreny va permetre l'estabilitat del poblament a
aquesta part de l'actual Ribera. Amb tot, el Riu Mort, com era coneguda aquesta zona,
de vegades renaixia i l'agua s'emportava les noves edificacions i tornava a aportar
sediments.
La primera menció explícita a l’ermita de Sant Pau és de l’any 1143.
Abans, probablement, Sant Pau és present als documents que ens parlen de Santa
Maria de Castelldefels i les seves capelles, al 972. La documentació existent del segle
XII es refereix a s. Pauli de Prato, al lloc dit Llanera o Prat de Sant Boi, sense
especificar de quina mena d'assentament o edificació es tracta. Probablement, el seu
origen té més a veure amb un mas, que podia ser a finals del segle XIII el Mas Godai,
localitzat a l’Albereda, que ens ha arribat com un paratge natural i fossilitzat entre els
límits actuals entre Sant Boi i el Prat. La primera referència com capella de Sant Pau
és del 1371, sempre sufragània de Sant Boi, i es manté fins al primer quart del segle
XV. La pressió de les parròquies del Baix Llobregat, i sobretot de la de Sant Boi va
fer que entorn a la capella s’aglutinessin diferents masos, que apareixen a la
documentació com el Veïnat de Sant Pau. Una referència documental de l'any 1414
deixa constància de la mort de l'ermità de Sant Pau. Es tracta d'un inventari de béns de
la capella de Sant Pau fet per Antoni Rull, donat o ermita de la mateixa, i on hi consta
que posseïa taula, escudelles i una cullera per menjar.
(seguirà)

"Senyor, per la fe confessem la mort i la resurrecció del vostre Fill. Concediu als
qui ja han participat de la mort de Crist, de participar també de la seva resurrecció"
Doneu, Senyor, el repòs etern als germans difunts:
GINESA GARCÍA MARIN (85); RAMON BIEDMA HERNÁNDEZ (61).
EXÈQUIES
DISSABTE 25
DIUMENGE 26

INTENCIONS
MISSES

a les 9
a les 19

Pau Vilà.

a les 9
a les 11

Josep Portillo.
famílies Clarisó-Monfort-Lens; Rafael Adell;
José Barrios; Gloria Adell; Tere Adell;
Anunciación Lafita.
Ramon Pugés ; Gabriel i Santos i famílies.
esposos Enric Querol i Quimeta Busquets
Jaume Monés i Dolors Albet; Jaume Monés,
Carme Monés i Mª Teresa Vilà
famílies Torres-Llauradó
Albert Rovira; Joan Martí; Sergi Pejoan; esposos
Cecili Coromina i Neus Pou; Angela Vilella;
Josep Estalella; Rosa Baró; Teresa Estalella

DILLUNS 27
DIVENDRES 31

a les 19
a les 9
a les 20

DISSABTE 1
DIUMENGE 2

a les 19
a les 9

famílies Company-Solà; Joan Pares; Madrona Rosell;
Manuel Ayora Sorribas.

HORARIS DE MISSA
DISSABTES i DIUMENGES

INFORMACIONS

DISSABTES i VIGÍLIES a les 7h de la tarda
DIUMENGES: a les 9, a les 11, a les 12’30. A les 7 de la tarda (amb horari d’estiu a les 8
de la tarda).
A Sant Jordi a les 12h.
HORARIS DIES FEINERS
A les 7’20h del matí a la capella del Col·legi Mare de Déu del Carme.
A les 9h a la Cripta de la parròquia.
Dilluns i Divendres a les 20h. a la Cripta.
Dimecres a les 20 h. a la capella de Sant Jordi
Els primers divendres de mes, a les 20h. al Temple, missa pels difunts del mes. La
propera serà el divendres 7 de febrer.


AQUESTA SETMANA DIJOUS 30, A LES 7 DE LA TARDA , GRUP DE
CATEQUESI D’ADULTS, BÍBLIA i LITÚRGIA. A la rectoria.



LA SETMANA QUE VE SERÀ LA FESTA DE LA PRESENTACIÓ DEL SENYOR,
LA CANDELERA. HO CELEBRAREM A TOTES LES MISSES, COMENÇANT
PER DISSABTE, LA VIGÍLIA, AMB LA BENEDICCIÓ DE LES CANDELES.
També avancem a diumenge la festa de Sant Blai que és el dilluns 3, amb les
tradicionals paciències.






SERVEI DE CARITAS: cada dijous a la tarda es fa la distribució d’aliments a les
famílies que han fet l’entrevista amb els serveis socials i amb l’equip d’acollida de Caritas;
cada dimecres la treballadora social de Caritas i les voluntàries reben les demandes d’ajut
de 10 a 12 del matí.
ACOLLIDA i BORSA DE TREBALL: cada dilluns i dimarts, de 10 a 12, al despatx
parroquial, un servei portat per les germanes carmelites i el Centre de Promoció Social
Francesc Palau.

 AVIAT: divendres 14 de febrer serà el Sopar de la Fam de MANS UNIDES

