2 de FEBRER de 2014
LA PRESENTACIÓ DEL SENYOR
El Prat de Llobregat

« la candelera »
NOTES HISTÒRIQUES DE SANT PAU DEL PRAT ( 2)

FULL PARROQUIAL

(seguim la publicació d’un article de Jordi Ramos i Marga Gómez, arran d’haver
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1.485

celebrat la setmana passada la festa de la conversió de Sant Pau)
Les visites pastorals i els registres notarials
Les visites pastorals i els registres notarials són una important font documental
per a la recerca històrica. En un país on s'anava al notari per aixecar testimoni de
qualsevol cosa (capítols matrimonials, vendes, testaments, préstecs, etc.), els registres
notarials recullen tota mena d'informació. La dificultat que presenten els arxius
notarials és arribar a conèixer la totalitat de la informació que contenen i els municipis
als que pertany, donat que la documentació s'organitza pel nom dels notaris. Les
visites pastorals es feien amb la finalitat de controlar i dirigir l'actuació dels clergues
per tal de mantenir la dependència al bisbat de Barcelona. Una part important de les
visites consistia en els interrogatoris als notables de cada parròquia, al clergat i als
grups de parroquians per separat, per conèixer l’estat dels edificis de culte i les seves
possessions. També es preguntava sobre les capelles i ermites que depenien de cada
parròquia. Els registres de visites pastorals efectuades a les parròquies del Baix
Llobregat per part de l’anomenat patriarca Sapera (Francesc Climent) durant el seu
bisbat a la diòcesi de Barcelona (1410-1415 i 1420-1430) recullen l'existència de la
capella de Sant Pau.
Al 1508 trobem una altra referència a l’ermita de Sant Pau, en el lloc dit Prat,
sufragània de Sant Boi. Es tracta de la visita pastoral a la parròquia, sota el rectorat de
mossèn Antoni Gibert i consta a la documentació d'aquest període com “In parte dicta
lo Prat”. Aquests registres ens aporten informació de gran valor sobre l’ermita de Sant
Pau. Sabem que li calia reparacions a la teulada i a les portes. A dins hi havia una
campana no gaire grossa, amb la qual el donat o ermità sonava les hores. L’església
posseïa un sol altar amb ciris i una imatge de Sant Pau pintada: “pallio lineo depicto
cum ymagine Sancti Pauli”. El donat vivia a una casa adjunta. Al 1511 l’ermita de
Sant Pau estava encara sense reparar, però dos anys més tard, la visita fa constar que
tenia un estat acceptable. Més interessant és encara la referència entorn als anys 158486, quan es documenta un altar amb un retaule pintat de la imatge de Sant Pau, i on
s'hi feia una missa matinal els diumenges.
Sant Pau i la independència parroquial
L’ermita de Sant Pau va configurar una nova manera de pensar dels habitants
de la Ribera del Prat o la Marina de Sant Boi: és l’incipient acte d’independència de la
vila de Sant Boi, tan allunyada i poc preocupada per l’estat dels seus terrenys i dels
seus pobladors, una terra que oferia gran quantitat de beneficis pels delmes i primícies
que s'hi obtenien. La reivindicació d'una parròquia pròpia i independent va ser
possible gràcies a la unió per part dels riberencs del Prat. Aquesta és la simbiosi d’una
comunitat formada pels habitants de l’antic Prat de Sant Boi, en front de la llunyana
església parroquial de Sant Boi i la impracticable Santa Eulàlia de Provençana.
La capella de Sant Pau, és documentada fins a la nova consagració de
l’església de Sant Pere i Sant Pau del Prat al 1554. A partir d’aquest poder eclesiàstic
nou, Sant Pau com a centre de culte, quedarà oblidat i ens endinsen, en una època en
què la documentació fa referència al Camp de Sant Pau, manifestant la propietat
eclesiàstica d’aquests terrenys. Cal destacar que als anys 1584-1586 encara apareix en
la documentació que a la capella hi havia la imatge de Sant Pau pintada a l’altar.

"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:
ISAURA RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ (85); GINESA GARCÍA MARIN (85);
MARCELINA FUENTES MENESES (82). RAMON BIEDMA HERNÁNDEZ (61);

EXÈQUIES

DISSABTE 1
DIUMENGE 2

a les 19
a les 9

a les 11

INTENCIONS
MISSES

DILLUNS 3

a les 9

DIJOUS 6
DIVENDRES 7
DIUMENGE 9

a les 9
a les 20
a les 9
a les 11

famílies Torres-Llauradó
Albert Rovira; Joan Martí; Sergi Pejoan; esposos
Cecili Coromina i Neus Pou; Àngela Vilella;
Josep Estalella; Rosa Baró; Teresa Estalella
Joan Riera.
Pere Fabró; Antoni Ràfols; Maria Company;
Pere Company; Rosa Baró Balcells; Marcelina
Fuentes Meneses; María Elena Cruz;
Pedro Amurrio Fuentes.
Francisco Mateo i Ana Vidal; Rosa Rocamora;
Matilde Grados.
Araceli Corral Martínez.
MISSA DE DIFUNTS DEL MES DE GENER
Roc Mas.
Javier Clemente Gil i el seu fill Xavier Clemente.
López; Mariano Clemente

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.



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

 Divendres 14 de febrer serà el Sopar de la Fam de MANS UNIDES. A les
8’30 del vespre, a l’Institut Ribera Baixa. Mireu els programes.
 Diumenge 16 de febrer farem una trobada per famílies joves a la Cripta.



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

