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La llegenda de Sant Medir
La llegenda de Sant Medir

El bon pagès Medir visqué vora 
l’any 303, durant el domini ro-
mà de Dioclecià, qui va dirigir 

una persecució brutal sobre els cristi-
ans. Un d’ells, el Bisbe Sever, va de-
cidir fugir cap de Barcelona en sentir-
se en perill i, perseguit constantment 
pels romans, va emprendre un romi-
atge cap a Sant Cugat, on es trobà al 
pagès Medir plantant faves.
El Bisbe li explicà el motiu de la se-
va fugida i, decidit a morir per la fe 
de Jesucrist, li demanà que si algú 
preguntés per ell, respongués amb 
la veritat. Que digués que, mentre 
ell sembrava les faves, el Bisbe ha-
via 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 ro-
mans passaren i li preguntaren al pa-
gès, però no es cregueren la seva his-
tòria i, sentint-se enganyats, tornaren 
en busca de Medir, un cop hagueren 
capturat al Bisbe, i els empresonaren 
i martiritzaren fins la mort.

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 prime-
ra 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 
Serra de Collserola i ho faria tocant 
un sac de gemecs a sobre un cavall 
alhora que anunciava pel barri la se-
va prometença.
L’any 1830, quan ja es trobava mi-
llor, va iniciar el que seria el primer 
romiatge. El següent any fou acom-
panyat per familiars i amics, cre-
ant-ne la primera colla, la del Vidal. 
Així, any rere any, s’anaren afegint 
amics, veïns, coneguts… fins for-
mar altres colles a Gràcia, Sarrià, 
Sant Gervasi i Sants.

L’actualitat
Actualment, 25 colles participen 
activament en la Festa de Sant Me-
dir el dia 3 de març als barris de 
Barcelona, Gràcia, Sarrià, Sant Ger-
vasi i La Bordeta. La festa s’inicia 

de bon matí amb la formació de les 
diferents colles en els seus locals 
socials per començar les cercaviles 
pels diversos barris. Al migdia, les 
colles participen de l’aplec a l’Er-
mita de Sant Medir, al bell mig de 
Collserola, juntament amb els ciu-
tadans de Sant Cugat. Al capves-
pre, 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 diumen-
ge després del 3 de març les colles 
tornen a celebrar la festa al voltant 
de la Parròquia de Sant Medir al 
barri de La Bordeta.Edita:

Federació de Colles
de Sant Medir
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Salutació de la Junta

Amb el suport institucional de: Distincions:

Amb la col.laboració de:

Mitjans de comunicació: Formem part de:

La Junta de la Federacio de 
Colles de Sant Medir:

President: Josep Antoni Torralba 
Amarilla

Vice-president: Isaac Puig Carretero
Secretària: Ester Rodríguez Costa
Sots-Secretària: Sònia Cortés Hermida 
Tresorer: Jordi Piqueras Folch
Vocal: Sergio Soler Arasa
Vocal: Josep Maria Redondo 

Presidents d’Honor de la Federació 
de Colles De Sant Medir: 

Sr. Joan Duaso i Casas
Sr. Santiago Cruïlles de Peratallada
Sr. Joaquim Artigas i Cuchi

Ja s’acosta el dia més important 
de l’any per a nosaltres. Són 
365 dies en que treballem per-

què tot surti el millor possible i, tot 
i que sovint sorgeixen imprevistos, 
esperem que enguany vagi tot rodó 
i, després de tant esforç, el dia de 
Sant Medir desperti assolellat amb 
el so de les bandes i dels cavalls i 
la gent ens animi amb els seus crits. 

Hem de tenir tots present que man-
tenir aquesta festa ens resulta cada 
vegada més complicat, que fer que 
una colla pugui sortir per Sant Medir 
resulta costós en tots els sentits. A 
vegades, ni nosaltres mateixos sa-
bem com animar a la gent quan et 
parlen de que tot cor i t’expliquen 
que ara és tot una mica més difícil 
(permisos, seguretat, economia...). 
Però no defallim i farem tot allò que 
estigui a les nostres mans per seguir 
endavant. Vull agrair a tots l’esforç 
que feu i encoratjar-vos a no rendir-
nos. Seguirem treballant!!

D’altra banda, volem animar a tota 
la ciutadania a que vingui a gaudir 
de la nostra festa i ompli de gom a 
gom els carrers i les places. És el 
millor remei i ens ajuda a seguir en-
davant. Veure a tota la gent plena de 
felicitat al donar-li un caramel o una 
llepolia ens dona força per fer que 
no es perdi aquesta gran diada.

Agrair a totes les administracions, 
tot i que últimament ens ho compli-
quen tot una mica més, el seu su-
port i ajuda també ens fan continuar.

Felicitar com no, als nostres amics 
de Festa Major de Gràcia, que en-
guany celebren el seu bicentenari, 
que també estan fets d’una pasta 
molt especial. Molta sort en tot el 
que comporti la celebració d’aques-
ta fita tan important. Podeu comptar 
sempre amb la nostra força!

Segurament, no donem el valor su-
ficient a que la Vila de Gràcia tingui 

dues festes que sumen 387 anys 
d’història. Fem enveja arreu, ens ho 
hem de creure nosaltres també i es-
bombar als quatre vents la cultura 
popular tan rica i que tan costa de 
mantenir a Barcelona.

Visca Sant Medir!!
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Un any més, en arribar el 3 de març, les llaminadures i caramels tor-
nen a omplir els carrers de Gràcia, de Sarrià, de Sant Gervasi i de la 
Bordeta, fent les delícies de petits i grans en una festa tan nostrada.

Una data esperada per gracienques i graciencs, que actualitzen any rere 
any una devoció i una tradició de fa gairebé 200 anys d’història, viva com 
mai des que el forner Josep Vidal fes la prometença al Sant.

Una festa per a tothom, per als més petits i pels més grans, d’aquí i visi-
tants. Tothom gaudeix plenament de la festa: uns ajupits, recollint els cara-
mels; i d’altres, els romeus i les romeves, cavalcant cavalls, carros i tartanes 
llençant-los a aquells que tan ansiosament esperen recollir-los.

Una dolça festa que ens trasllada a la nostra infantesa i als moments, què 
els més llépols busquen el millor lloc i ubicació per omplir d’allò més bé la 
seva nosa, per endur-se el bo i millor de les llaminadures que omplen els 
carrers, però també per compartir després aquest preuat tresor amb amics 
i familiars.

Vull agrair la tasca que realitza la Federació de Colles de Sant Medir, perquè 
no solament és capaç d’organitzar una jornada pletòrica per a tots els assis-
tents, sinó que vetlla pel manteniment i preservació d’una festa tan antiga.

Els caramels i llepolies, els cavalls i tartanes juntament amb les colles, sou 
l’ànima del dia de Sant Medir. Una festa viva, dolça, que no seria possible 
sense el treball de compromís i dedicació de totes les colles i participants.

Romeus i romeves, i a tots els que participeu d’una forma o una altra, gau-
diu d’aquesta festa que endolceix tots els carrers i persones d’una Vila de 
Gràcia que fa un any que us espera amb devoció.
Visca Sant Medir!

Carles Puigdemont i Casamajó
President de la Generalitat de Catalunya

Salutació President de 
la Generalitat
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A  Barcelona i a Catalunya, tenim una llarga tradició de festes em-
blemàtiques de la cultura popular catalana. Les celebracions col-
lectives són l’expressió d’un país i representen els valors que més 

ens distingeixen: seny, disciplina i  constància. El pas de les generacions 
ha contribuït a preservar-ne l’essència i mantenir viu l’esperit del nostre 
patrimoni cultural. 

La singularitat i excepcionalitat de la Festa de Sant Medir s’inscriu en 
aquesta tradició. Des de fa diverses dècades, la Federació de Colles 
de Sant Medir us encarregueu de mitigar el fred del mes de març amb 
una pluja de caramels a diversos barris de la ciutat. La vostra cercavila i 
l’aplec posterior a l’ermita de Sant Medir, en plena serra de Collserola, es-
devenen una bona ocasió per menar els barcelonins al seu entorn natural. 

Valoro molt positivament la tasca de la Junta de la Federació, el conjunt 
de colles que hi són vinculades i els afiliats i amics per fer reviure any rere 
any una de les festes més emblemàtiques de la capital catalana. La vostra 
aportació contribueix a consolidar el llegat històric i la significació cultural 
i cívica de la dolça festa gracienca.

Santi Vila
Conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya

Salutació Conseller de Cultura
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Barcelona, aquesta ciutat nostra a la qual tant estimem, té un polièdric 
dinamisme que dóna pas a iniciatives de tota mena, que dinamitzen la 
vida de tots els seus barris. Una gran part d’aquesta vitalitat té com a 

centre neuràlgic la cultura que, en multitud d’expressions, manifesten l’extra-
ordinària inquietud dels veïns i veïnes de la ciutat.

Sant Medir encarna un dels millors exemples d’aquestes ganes de viure en 
plenitud, des de la cultura, el veïnatge i la ciutat. És una manifestació festiva 
que desborda els límits dels districtes i els barris, per encarnar-se en una ce-
lebració popular que omple d’alegria, entre altres, Gràcia, Sarrià, Sant Gervasi 
i La Bordeta.

A més a més Sant Medir és una tradició que, malgrat un origen força allunyat 
en el temps, de prop de dos segles, ha sabut adaptar-se als temps i presen-
tar en l’actualitat la fesomia d’un esdeveniment extraordinari, un esclat de 
sentiments.

No podem obviar que Sant Medir és sinònim de “dolçor”. Ho és en el més 
evident d’aquesta festa: les tones i tones de caramels i llaminadures que es 
llancen als veïns i veïnes des dels cavalls, les carrosses i els camions de les 
colles. Però també ho és en la dolçor que reflexa la il·lusió amb què les colles 
preparen aquest dia tan bonic. En aquest sentit Sant Medir expressa l’entusi-
asme i la il·lusió dels romeus i de les romeves que, conjuntament amb la ciu-
tadania de Gràcia, Sarrià i Sant Gervasi, protagonitzen la diada del 3 de març.

Sens dubte és una jornada màgica que, any rere any, amb un esperit a prova 
de foc, reuneix grans i petits.

M’agradaria felicitar i encoratjar els qui feu possible, amb el vostre compro-
mís, la vostra perseverança i el vostre esforç, que una vegada més, reneixi 
l’esclat popular de Sant Medir. Enguany, en especial, a la Colla La Llibertat 
Gracienca, que enguany celebra el seu centenari i a la Colla Els Ben Plan-
tats, del Club Esportiu Europa, que s’inicien en aquesta festa amb una vin-
culació tan especial.

Vosaltres sou una mostra del que es pot fer per a la dinamització de la vida 
dels nostres barris.

Us engresco a fer-vos vostres, pels carrers i places, tot el que representa la di-
ada de Sant Medir. Aquest és el meu desig: que gaudiu plenament de la festa. 

Dolça festa a tothom!

Ada Colau
Alcaldessa de Barcelona

Salutació Alcaldessa
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Les Colles de Sant Medir
La Llibertat Gracienca 
Fundada l'any 1917
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 Gracienca
Fundada l’any 1901

La Humorística de Sant Medir  
Fundada l’any 1912

La Gardènia 
Fundada l’any 1927

Victòria
Fundada l’any 1947 

La Moderna de Gràcia 
Fundada l'any 1948

Monumental 
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

Felicitem a la Colla La Llibertat Gracienca pel seu centenari i donem l'enhorabona a 
tots els membres que hi han format part durant tots aquests anys. Desitgem poder-ne 
celebrar molts més.

Donem la benvinguda a la Colla Els Ben Plantats i encoratgem als seus nous membres 
a gaudir de la festa durant molts anys.

SANT MEDIR
dolça festa
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Agenda d'actes

4 DE FEBRER

Sopar de germanor de Sant Medir
A les 21.30 hores es celebra el tradicional sopar de ger-
manor de Sant Medir a l’Hotel Tryp Apolo, a l’avinguda 
Paral·lel 57, amb l’assistència de les colles, altres enti-
tats i diverses personalitats de la ciutat.

12 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 Pla-
ça Virreina, on hi ha una imatge dedicada a Sant Medir. 

19 DE FEBRER

Festa del Pregó de Sant Medir
A les 11 del matí concentració dels banderers de les Co-
lles 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 2016.
A partir les 11:30 hores cercavila encapçalada pels ban-
derers acompanyats de les Colles de Cultura Popular 
de Gràcia amb un petit recorregut des de la Plaça Trilla 
fins a la Plaça de la Vila de Gràcia.

A partir de les 11 del matí, passejada a cavall i altres ac-
tivitats per als més menuts 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, a càrrec de CANTABILE, 
Cor de Noies, del Cercle Catòlic de Gràcia.

26 DE FEBRER

Caminant a L’Ermita de Sant Medir
33ª 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. 

3 DE MARÇ

“El caramel té dolçor, 
llença’l dolçament”

SANT MEDIR
dolça festa



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 pre-
sents.

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 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 De-
sert de Sarrià fins a la Plaça del Consell de la Vila.

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 car-
rer Sant Salvador per realitzar la desfilada al barri de 
Gràcia.

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 Pe-
nya 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 assis-
tents.

5 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 Sant Cugat, lloc exacte per 
concretar. 

12 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 prepa-
rats per sortir encapçalades per la Colla la Parròquia 
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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, 
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.

7 D’ABRIL

Entrega de Premis del Concurs de Fotografia
A les 20 hores, a la seu del Districte de Gràcia, entre-
ga de premis del concurs de fotografia de Sant Medir. 
(Data i hora provisionals, més informació a www.sant-
medir.org)

16 D’ABRIL

Partit entre Penyes del CEEuropa i Colles de 
Sant Medir
A les 9 hores, 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!

21 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 Grà-
cia, organitzats per Fundació Festa Major, El Centre i la 
Federació de Colles de Sant Medir. 

28 D’ABRIL

Entrega de Premis de Concurs de Dibuix
A les 18 hores, a la seu del Districte de Gràcia, entrega 
de premis dels concursos de dibuix i literari amb una 
xocolatada de fi de festa a la Plaça de la Vila de Grà-
cia. (Data i hora provisionals, més informació a www.
santmedir.org)

30 D’ABRIL

Torneig de jocs de taula
Lloc i horari a concretar. 
Més informació a www.santmedir.org.

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

SANT MEDIR
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