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La llegenda de Sant Medir

E
l bon pagès Medir vis-
qué vora l’any 303, du-
rant el domini romà de 

Dioclecià, qui va dirigir una 
persecució brutal sobre els 
cristians. Un d’ells, el Bisbe 
Sever, va decidir fugir cap de 
Barcelona en sentir-se en pe-
rill i, perseguit constantment 
pels romans, va emprendre 
un romiatge cap a Sant Cu-
gat, on es trobà al pagès Me-
dir plantant faves.

El Bisbe li explicà el motiu 
de la seva fugida i, decidit a 
morir per la fe de Jesucrist, li 
demanà que si algú pregun-
tés per ell, respongués amb 
la veritat. Que digués que, 
mentre ell sembrava les fa-
ves, el Bisbe havia passat per aquell indret i de ben segur 
el trobarien pocs metres més avall. Un cop hagués marxat 
el Bisbe, les faves començaren a créixer i florir de manera 
miraculosa.

Poc després, els perseguidors romans passaren i li pre-
guntaren al pagès, però no es cregueren la seva història i, 
sentint-se enganyats, tornaren en busca de Medir, un cop 
hagueren capturat al Bisbe, i els empresonaren i martiritza-
ren fins la mort.





dolça festa!

ORÍGENS DEL ROMIATGE
Cap a l’any 1828, en urbanitzar-se l’entorn del carrer Gran 
de Gràcia, s’instal·là al número 111 (cantonada carrer Sant 
Marc) un forn propietat de qui seria el fundador de la primera 
colla, en Josep Vidal i Granés, fill de la Parròquia de Santa 
Maria del Mar, a Barcelona.

El forner no gaudia de molt bona salut i, essent tant devot 
de Sant Medir com era, li va prometre que si el curava, cada 
3 de març (festivitat del Sant) aniria a la seva Ermita a la Ser-
ra de Collserola i ho faria tocant un sac de gemecs a sobre 
un cavall alhora que anunciava pel barri la seva prometença.

L’any 1830, quan ja es trobava millor, va iniciar el que seria 
el primer romiatge. El següent any fou acompanyat per fa-
miliars i amics, creant-ne la primera colla, la del Vidal. Així, 
any rere any, s’anaren afegint amics, veïns, coneguts… fins 
formar altres colles a Gràcia, Sarrià, Sant Gervasi i Sants.

L’ACTUALITAT
Actualment, 25 colles participen activament en la Festa de 
Sant Medir el dia 3 de març als barris de Barcelona, Gràcia, 
Sarrià, Sant Gervasi i La Bordeta. La festa s’inicia de bon 
matí amb la formació de les diferents colles en els seus lo-
cals socials per començar les cercaviles pels diversos barris. 
Al migdia, les colles participen de l’aplec a l’Ermita de Sant 
Medir, al bell mig de Collserola, juntament amb els ciutadans 
de Sant Cugat. Al capvespre, totes les colles juntes desfilen 
pel carrer Gran de Gràcia fins als Jardinets llençant tones i 
tones de caramels.

Des de fa bastants anys, el diumenge després del 3 de 
març les colles tornen a celebrar la festa al voltant de la Par-
ròquia de Sant Medir al barri de La Bordeta.
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E
ncetem una nova edició de la nostra estimada festa. No 
serà un any normal, no només per la situació que estem 
vivint a Catalunya, sinó perquè una de les nostres colles 

més significatives i emblemàtiques, l’Agrupació Bonanova, 
no sortirà enguany. Sempre expliquem la dificultat, cada ve-
gada més gran, de poder dur a terme les festes i tradicions 
més populars relacionada amb burocràcia, però Sant Medir 
té afegit el problema del cost econòmic de la festa. 

Durant molts anys hem hagut de sentir a molta gent anar 
dient que els caramels que llencem ens els paguen les ad-
ministracions. Una falsedat que, a base de molta insistència, 
hem pogut anar desmentint. Però és un fet que el tema econòmic 
per als més joves, aquells que han de ser el relleu de les nostres 
juntes, és una complicació que s’ha d’anar treballant. Intentarem 
fer tot allò que estigui a les nostres mans.

Iniciem també un any de transformacions. Volem ser encara 
més cohesionadors i inclusius, volem fer veure a tothom que es-
timem i respectem els animals que participen a les nostres acti-
vitats, volem recuperar alguns actes desapareguts durant la crisi 
econòmica i volem que tota aquella gent que estima aquesta festa 
continuï sentint-se part d’un esperit que pot i ha d’ajudar a fer un 
món millor. Tots els petits gestos són importants.

Agraïm a tots els romeus i romeves la vostra insistència en for-
mar part de la millor festa del món. No defalliu! A les administra-
cions públiques la seva ajuda, tot i que tècnicament ens trobem 
més complicacions, hem de reconèixer la seva gran predisposició 
a donar-nos un cop de mà. I a tots aquells que us animem sempre 
a que, d’una manera o altra, participeu de les activitats que orga-
nitzem. Sou una part fonamental per a nosaltres, no ens abando-
neu mai!

Moltes gràcies a tots i a totes per fer-nos poder gaudir de la 
Festa!!

Visca Sant Medir!!!

Junta Directiva 
Federació de Colles de Sant Medir
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L
a Festa de Sant Medir és una 
dolça tradició que recull el 
caliu de les festes de poble i 

l’arrelament de la cultura popular 
a la ciutat de Barcelona. Gràcies 
a la Federació de Colles de Sant Medir, es conserva l’esperit 
d’acollida i el sentit integrador de la celebració. La cercavila, 
les colles de romeus i les famílies que hi participen demostren 
la vitalitat i la joia que desperta aquesta festa catalana, especi-
alment a la vila de Gràcia.

A Catalunya, el patrimoni festiu tradicional conté tots els ele-
ments que fan possible una cultura participativa, oberta i inte-
gradora. Els pobles s’encarreguen de preservar les celebraci-
ons festives, d’enriquir-les i de transmetre-les amb intensitat i 
impuls renovador. Aquestes tradicions contribueixen significa-
tivament a explicar-nos al món i refermen la nostra personali-
tat. En aquest sentit, la diada de Sant Medir, que tan bé sap 
connectar amb el seu entorn, n’és un bon exemple.

Em plau, doncs, felicitar la Junta de la Federació i el conjunt 
de colles que hi són vinculades pel fet de mantenir viva una 
de les festes més emblemàtiques de la capital de Catalunya. I 
felicito també les famílies de barcelonins que, un cop més, par-
ticiparan d’aquest impuls col·lectiu continuat. Barcelona torna 
a merèixer, ara com abans, aquest esclat que deixa enrere l’hi-
vern i s’obre vers la primavera.

Maria Dolors Portús

Secretària general del Departament de Cultura





dolça festa!

J
a tenim aquí la gran diada dels caramels i 
les llaminadures, dels cavalls i de les car-
rosses, dels romeus i les romeves. Arriba 

Sant Medir, la festa més dolça de totes.
Com cada any, milers de barcelonins i bar-

celonines, petits, joves i grans, tornem a parti-
cipar d’una festa més que centenària i que es 
viu amb especial intensitat als barris de Grà-
cia, Sarrià, Sant Gervasi i La Bordeta. 

Perquè Sant Medir vol dir sobretot festa i 
germanor. Vol dir fer barri i fer ciutat, en el sen-
tit més ample de la paraula. Vol dir fer nostre 
l’espai públic per compartir l’alegria i per gau-
dir plegats de les nostres tradicions.

Sant Medir són els nens i nenes equipats 
amb bosses i paraigües capgirats per recollir 
la pluja de caramels; les famílies i els amics que es troben per 
seguir la tradicional cercavila; les àvies i els avis que obren 
les finestres de casa seva al pas dels romeus; els infants de 
les escoles del barri que surten pel matí a veure desfilar els 
cavalls. I també és la llegenda de les faves que van florir, la 
devoció pel sant màrtir i el record de la promesa del forner 
Josep Vidal.

Aquesta tradició festiva, però, no seria possible sense l’es-
forç, l’empenta i el compromís de les colles que formeu part 
de la Federació. Per això vull donar les gràcies a totes les per-
sones que treballeu per mantenir viva la il·lusió i fer possible 
que cada 3 de març sigui un dia molt especial.

Als veïns i veïnes que sempre hi participeu, i també a aquells 
que no coneixeu la festa, us convido a sortir al carrer i viure 
aquesta diada amb l’alegria i convivència amb què sempre 
ho hem fet. 

A totes i tots: feliç Sant Medir!

Ada Colau Ballano
L’Alcaldessa de Barcelona
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Les Colles de Sant Medir

MONUMENTAL
Fundada l’any 1948
Portadora de la bandera 
de la Federació

L’ANTIGA DE SANT MEDIR
Fundada l’any 1861

AGRUPACIÓ BONANOVA 
ROMEUS DE SANT MEDIR
 Fundada l’any 1887

LA UNIÓ GRACIENC
Fundada l’any 1901

LA HUMORÍSTICA DE SANT 
MEDIR 
Fundada l’any 1912

LA LLIBERTAT GRACIENCA
 Fundada l'any 1917 

LA GARDÈNIA
Fundada l’any 1927

VICTÒRIA 
Fundada l’any 1947

LA MODERNA DE GRÀCIA
 Fundada l'any 1948

LA PARRÒQUIA DE SANT 
MEDIR
Fundada l’any 1949

ELS PILONS
Fundada l’any 1960

EL TIMBALER DEL BRUC
Fundada l'any 1964

ELS AMICS
Fundada l’any 1969 

ELS TIVATS 
Fundada l’any 1922 i 1970

LA NOVA DE SARRIÀ
Fundada l’any 1928 i 1974

L' AMISTAT DE GRÀCIA
 Fundada l’any 1975

ELS PATUFETS
Fundada l’any 1980

LA PESSIGOLLA 
Fundada l'any 1981

CAL ROS
Fundada l’any 1983 

DOLÇA
Fundada l’any 1985

JOVENÍVOLA 
Fundada l’any 1987

EL DRAC ENSUCRAT
Fundada l’any 1993

COLLA DEL CAU
Fundada l’any 1998

LA TRADICIONAL DE 
GRÀCIA
Fundada l’any 1999

ELS BEN PLANTATS
Fundada l’any 2016

Enguany felicitem a la colla El Drac Ensucrat pel seu 25è aniversari i els encoratgem a 
continuïn lluitant per tal que en puguem celebrar molts més. Enviem una forta abraçada 
als romeus i romeves de l’Agrupació Bonanova, que enguany no podran gaudir de la 
Festa. I volem tenir un especial record per a la Fundació Festa Major de Gràcia, que 
porta amb molt d’orgull la celebració dels seus 200 anys!
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Agenda d'actes

3 de febrer

Sopar de germanor de sant medir
A les 21.30 hores es celebra el tradicional sopar de 

germanor de Sant Medir  a l’Hotel Alimara, al Carrer de 

Berruguete, 126, amb l’assistència de les colles, altres 

entitats i diverses personalitats de la ciutat.

11 de febrer

Benedicció de caramels de sant medir
A les 11:30 hores del matí es procedirà a la benedicció 

dels caramels d’enguany a l’Església de Sant Joan, a 

la Plaça Virreina, on hi ha una imatge dedicada a Sant 

Medir. 

18 de febrer

Festa del pregó de sant medir
A les 11 del matí concentració dels banderers de les 

Colles a la Plaça Trilla, on es troba el monument a les 

Colles de Sant Medir. Ofrena floral amb motiu de l’inici 

dels actes del Sant Medir 2018.

Seguidament, una cercavila encapçalada pels 

banderers acompanyats de les Colles de Cultura 

Popular de Gràcia amb un recorregut des de la Plaça 

Trilla fins a la Plaça de la Vila de Gràcia.

A partir de les 11 del matí, els més menuts podran 

gaudir d’una passejada a cavall, tallers i altres activitats 

a la Plaça de la Vila de Gràcia.

A les 12:45 hores del migdia, des del balcó de la seu 

del Districte de Gràcia, el pregó.

Activitat adaptada al 
llenguatge de signes

Productes sense gluten
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25 de febrer

Caminant a l’ermita de sant medir
34ª pujada a peu a l’Ermita de Sant Medir organitzada per la 

Colla Monumental. A les 8 del matí sortida des de la Plaça 

Trilla i ofrena al monument de les Colles de Sant Medir.

Com cada any, de camí a l’Ermita, es retrà homenatge 

a en Josep Vidal i Granés, fundador de la nostra Festa 

al cementiri de Sant Genís dels Agudells. Un cop a 

l’Ermita, trobada de tots els participants i ofrena floral. 

2 de març

Sant medir a sarrià
Durant el matí, les colles del barri de Sarrià 

celebren la diada de Sant Medir amb una 

cercavila pels carrers i places i, com és habitual, 

es trobaran al migdia a la Plaça del Consell de la Vila. 

Enguany, la Federació de Colles les acompanyarà amb 

dos camions plens de romeus d’altres colles.  

A la tarda, a partir de les 18.30 hores, les colles fan 

una desfilada en seguici pels carrers del barri des del 

Desert de Sarrià fins a la Plaça del Consell de la Vila.

3 de març 

Sant medir a sant gervasi
Durant el matí, les colles de Sant Gervasi participen 

en la cercavila pels carrers i les places del barri.

Al vespre, es reuneixen amb la resta de colles al 

carrer Sant Salvador per realitzar la desfilada al barri 

de Gràcia.

“El caramel té dolçor, 
llença’l dolçament ”

"Els caramels 
oficials de Sant Medir
 són  sense gluten". 



 www.santmedir.org
 federacio@santmedir.org
 /festasantmedir
 @stmedir
 @santmedir
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Encarnació

Concentració colles
Recorregut

M�í
Les colles participen en la cercavila pels carrers i places de Gràcia. A partir 10 h, totes les colles passaran per la Plaça de la Vila.
V�pre
A partir de les 19 h, concentració de les colles des del carrer Escorial per Sant Salvador i fins a Nil Fabra. 20 h Inici de la desfilada des del c/ Gran de Gràcia - Nil Fabra i baixada fins al Pla de Nicolás Salmerón.

Bon S�t M�� a �thom!

Recomanacions i precaucions
- Respecteu els cavalls: no us apropeu ni els llenceu 

caramels. No els hi apropeu paraigües, ni cistelles, 
ni altres objectes que puguin fer que s'espantin

- No us apropeu a les rodes dels camions ni dels 
carros

- Amb nens molt petits, mireu de seguir la festa des 
d’una distància prudencial i agafats de les mans

- En cas de necessitat, adreceu-vos als cossos de 
seguretat i al personal de l’organització
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Sant medir a gràcia 
Durant el matí, les colles participen en la cercavila pels 

carrers i les places de Gràcia. A partir de les 10 del matí, 

totes les colles passen per la Plaça de la Vila de Gràcia, 

per davant de la seu del Districte de Gràcia.

A les vuit del vespre, totes les colles es concentren 

pels carrers de Sant Salvador i Escorial per tal d’iniciar 

la desfilada, encapçalada per la colla portadora de 

la bandera de la Federació i la Orquestra Municipal de la 

Guàrdia Urbana Muntada.

L’itinerari del vespre serà: Sant Salvador, Nil i Fabra i Gran 

de Gràcia, per acabar la desfilada al Pla de Salmeron, on les 

colles saludaran a les autoritats presents.

Imposició de llaçades de sant medir a les colles
A la una del migdia, es celebra una missa en honor a Sant 

Medir a l’Esplanada del Miracle de l’Ermita, a Sant Cugat, on el 

Pare Lluís Vitori, consiliari de la Penya Regalèssia, i en Mossèn 

Enric Subirà, consiliari de la Federació de Colles, fan honor a 

Sant Medir.Un cop acabada la missa, es col·loquen les llaçades 

commemoratives a les banderes de les colles assistents.

4 de Març

Diada castellera de sant medir
A les 12 del migdia Diada Castellera de Sant Medir, amb la 

participació dels Castellers de la Vila de Gràcia, els Castellers 

de Sants i els Castellers de Sant Cugat. Enguany es celebrarà 

a Gràcia, a la Plaça de la Virreina. 

 11 de Març

Sant medir a la bordeta
A les 10.30 del matí, es concentren totes les colles en seguici 

al davant de la Parròquia de Sant Medir preparats per sortir 

encapçalades per la Colla la Parròquia de Sant Medir i la 

Orquestra Municipal de la Guàrdia Urbana Muntada. 

El recorregut és el següent: Constitució, Gavà, Alpens, 

Guadiana, Sants, Gayarre, Gavà, Constitució, Toledo, 

Durant el dia de Sant 
Medir un veterinari 
vetllarà pel benestar 

dels animals. 
Respectem-los entre 

tots!
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Manzanares, Andalusia, Riera de Tena, Constitució, 

Viladecans, Corral i Mn. Amadeu Oller.

Un cop finalitza la cercavila, les colles es reuneixen amb 

les seves banderes a la Parròquia de Sant Medir de Sants 

i celebren una missa, amb la col·laboració de la Coral de 

Sant Medir, en honor al Patró de la Festa i amb el repic 

de les campanes. Seguidament es fa la benedicció i 

imposició de les llaçades a les colles assistents.

20 d’Abril

Entrega de premis de concurs literari vila de gràcia
A les 19 hores, al Centre Moral i Instructiu de Gràcia, es 

farà entrega dels premis de concurs literari Vila de Gràcia, 

organitzats per Fundació Festa Major de Gràcia, El Centre 

i la Federació de Colles de Sant Medir.  

 

ACTIVITATS A CONCRETAR

Entrega de premis del concurs de fotografia

Partit de futbol entre penyes del ceeuropa i colles de sant 
medir
A les 9 hores amb data encara a concretar amb el Club 

Esportiu Europa, es celebrarà el ja tradicional partit entre 

els membres de les penyes i de les colles de Sant Medir. 

Esperem la vostra participació o els vostres ànims!

Entrega de premis de concurs de dibuix

Concert de sant medir
En motiu del dia internacional de música, concert de Sant 

Medir a la Plaça de la Vila de Gràcia.

Partit de bàsquet entre pedagògium i colles de sant medir
Membres de les dues entitats celebraran un partit de 

bàsquet al Pavelló Josep Comellas per motivar la unió 

entre l’esport i la cultura popular.




