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Mural dins l’Ermita de Sant Medir a Sant Cugat 

 

 

LA LLEGENDA 

 

El bon pagès Medir visqué vora l’any 303, durant 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 perill i, perseguit constantment 
pels romans, va emprendre un romiatge cap a Sant Cugat, on es trobà al pagès 
Medir 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 preguntés per ell, respongués amb la veritat. 
Que digués que, mentre ell sembrava les faves, 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 preguntaren 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 martiritzaren fins 
la mort. 
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Romeus a l’Ermita de Sant Medir l’any 1910 

 

L’ORIGEN 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. 

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 seva prometença. 

L'any 1830, quan ja es trobava millor, va iniciar 
el que seria el primer romiatge. El següent any 
fou acompanyat per familiars 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 tot Barcelona. 

La primera notícia escrita apareix al Diari de 
Barcelona, l’any 1853, on s'informava als 
ciutadans de la gran Festa de Sant Medir que 
llavors aplegava ja a 300 persones d’arreu de 
Barcelona. En Vidal morí a Barcelona al 1856 a 
causa de la seva malaltia. 

L’ACTUALITAT 

Actualment, 24 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 (el diumenge següent a Sant Medir). 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'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. Es calcula una 
participació de més de 70.000 persones. 

Des de fa bastants anys, el diumenge 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. 

També cal afegir que, si la festa cau en 
diumenge es trasllada a dissabte o dilluns. 
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FEDERACIÓ DE COLLES 
L'any 1926 es formà la primera Federació de Colles de 
Sant Medir. Malauradament, va desaparèixer i no fou fins 
l'any 1951 que es va tornar a constituir per tal d'unir 
totes les Colles i impulsar de nou la festa, molt minvada a 
causa de la Guerra Civil Espanyola. 

Foren uns quants romeus, dels més antics i dels de més 
fort arrelament a la festa -els Duaso, Palau, Milà, Artigas i 
Soriano-, els qui van creure que havia arribat el moment 
que les Colles, en aquells temps catorze o quinze, 
arribessin a federar-se per tal d'aconseguir una fermesa 
més gran pel manteniment del romiatge. 

 
En tots aquests anys, les diferents juntes de la Federació 
han impulsat gran quantitat de projectes, com la 
instal·lació d'un monòlit en honor a la Colles, les obres de 
manteniment i adequació de l'Ermita de Sant Medir de 
Sant Cugat i la dotació d'una entitat amb força i 
determinació al barri. 

 
Actualment, la Federació de Colles de Sant Medir 
participa amb moltes altres entitats i agrupacions del 
barri, formant part del grup G6 i la Federació de 
Foguerons de Sa Pobla a Gràcia. També col·labora amb 
ONG's i altres colles de cultura popular d’arreu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLLES DE SANT MEDIR 
 
ANTIGA DE SANT MEDIR - Fundada l’any 1861 
AGRUPACIÓ BONANOVA - Fundada l'any 1887 
UNIÓ GRACIENCA - Fundada l'any 1901 
LA HUMORÍSTICA - Fundada l'any 1912 
LA LLIBERTAT GRACIENCA - Fundada l'any 1917 
LA GARDÈNIA - Fundada l'any 1927 
VICTÒRIA - Fundada l'any 1947 
LA PARRÒQUIA DE SANT MEDIR - Fundada l’any 1949 
LA MODERNA DE GRÀCIA - Fundada l'any 1948 
MONUMENTAL - Fundada l'any 1948 
ELS PILONS - Fundada l'any 1960 
TIMBALER DEL BRUC - Fundada l'any 1964 
ELS AMICS - Fundada l'any 1969 
ELS TIVATS - Fundada l'any 1970 (i 1922) 
LA NOVA DE SARRIÀ - Fundada l'any 1974 (i 1928) 
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 
LA COLLA DEL CAU - Fundada l'any 1998 
LA TRADICIONAL DE GRÀCIA - Fundada l'any 1999 
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 ACTIVITATS  
 

CAVALCADA DE CARTERES REIALS A 
GRÀCIA  04/01/2015 

La tradicional Cavalcada de les Carteres Reials 
farà l'habitual recorregut pels carrers de la 
Vila de Gràcia cada 4 de gener. Començarà a 
les 18 hores als Jardinets de Gràcia i seguirà 
pels carrers Gran de Gràcia, Travessera de 
Gràcia, Sardenya, Sant Antoni Maria Claret, 
Tordera, Milà i Fontanals, Puigmartí, Torrent 
de l'Olla, Diluvi i a l'arribada, a la Plaça de la 
Vila, les Carteres Reials seran rebudes per les 
autoritats i esclatarà la festa amb una 
espectacular pluja de confeti llançada des de 
la Torre del Rellotge. Després de saludar a 
tots els presents, les Carteres Reials ocuparan 
les seves trones i tot seguit recolliran les 
cartes que els hi portaran els nens i nenes.  

La Federació de Colles de Sant Medir 
participarà fent entrega del confeti a la Festa 
Major de Gràcia per a repartir durant el 
recorregut de la cercavila. 

 

 
 
 
 
CONCURS DE CARTELL DE SANT MEDIR  
10/01/2015 
 
Durant la tardor de l’any 2014 es va convocar 
la 15ª edició del concurs del cartell de Sant 
Medir. Aquesta convocatòria compta ja amb 
una participació molt important i ha aportat a 
la nostra festa un canvi d’imatge 
transcendental i també l’aportació de 
diferents maneres de veure Sant Medir.  

El concurs compta amb una dotació 
econòmica pel guanyador o guanyadora de 
750 euros. En aquesta data i al local social de 
la Federació de Colles, es portarà a terme 
l’acte de presentació del cartell guanyador, 
que serà la imatge de la festa.  

També es farà l’exposició de totes les obres 
presentades al nostre local social fins el 
proper 6 d’abril. 
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TRES TOMBS DE BARCELONA  
24/01/2015 
 
La Federació de Colles de Sant Medir 
participarà en la Festa dels Tres Tombs de 
Barcelona, organitzada per l’Associació de 
Tres Tombs de Sant Antoni, fent entrega de 
600kg de caramels per a repartir durant el 
recorregut de la cercavila i duent la bandera 
en senyal de reconeixement. La rua es 
celebrarà pels carrers Calàbria, Floridablanca, 
Borrell, Parlament, Ronda de Sant Pau, Urgell, 
Floridablanca, Ronda Sant Antoni, Plaça 
Universitat, Pelai, Rambla (descendent), 
Rambla (ascendent), Ferran i Plaça de Sant 
Jaume, on es repartiran 300 porcions de 
tortell de Sant Antoni.  

 
 
FOGUERONS DE SA POBLA A GRÀCIA  
31/01/2015 
 
La festa dels foguerons compta amb una 
estructura molt àmplia d’entitats gracienques 
al darrera: Coordinadora de Colles de Cultura 
de Gràcia, Associació Gastronòmica i Cultural 
de Gràcia el Cargol Graciós, Fundació Festa 

Major de Gràcia, Associació per la Tradició 
Musical TRAM, Federació de Colles de Sant 
Medir i Associació Cultural Albopàs (de 
Mallorca). La festa consisteix en una cercavila 
amb diables i altres colles de cultura pels 
carrers i places de la vila i la posterior encesa 
dels foguerons. Després, un sopar amb el 
menjar típic de la festa mallorquina. 
 
 
 
SOPAR DE GERMANOR  
07/02/2015 
 
Des de l’any 2009 la junta ha volgut renovar 
una mica aquest acte per aconseguir un 
sopar de caire més festiu.  

Enguany es celebrarà el dia 7 de febrer a la 
Sala de l’Hotel SB Icària, a La Vila Olímpica del 
Poblenou, amb l’assistència de les Colles de 
Sant Medir, entitats gracienques, mitjans de 
comunicació  i autoritats de la ciutat de 
Barcelona. 

Durant el sopar, es farà un sorteig gràcies al 
proveïdor de caramels, Disgol Group, i es farà 
entrega de la medalla d’or de la Federació. 

PREGÓ DE SANT MEDIR  
15/02/2015 
 
El pregó de la festa de Sant Medir és una 
activitat que es va incorporar al nostre 
calendari festiu fa uns quinze anys. Des de fa 
13 anys el pregó és llegit des del balcó de la 
seu del districte de Gràcia a la Plaça de la Vila. 
Però a banda de la lectura del pregó, durant 
tot el matí, es desenvolupen un seguit 
d’activitats per als nens a la mateixa plaça.  
 
D’aquesta manera, a partir de les 11 del matí, 
es podrà gaudir d’una petita passejada a 
cavall al voltant de la plaça, d’un taller de 
manualitats per als més petits, un gran 
inflable, una estructura d’escalada i de 
l’actuació de les Colles de Cultura Popular de 
Gràcia amb una cercavila des de la plaça Trilla 
fins a la plaça de la Vila de Gràcia. Després de 
la lectura del pregó a la una del migdia es farà 
el lliurament d’obsequis a les colles a la sala 
d’actes de la seu del Districte i el traspàs de la 
bandera de la Federació. 
 
Com a tancament d’aquest acte es servirà un 
aperitiu a la sala d’atenció al ciutadà del 
Districte de Gràcia. 
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BENEDICCIÓ DE CARAMELS  
22/02/2015 
 
A l’Església de Sant Joan, a Gràcia, recolzant la 
iniciativa de la Colla Providència,  es celebrarà 
la benedicció dels caramels en el marc d’una 
missa solemne. Totes les Colles hi seran 
convidades a portar les seves banderes.  

Al finalitzar l’acte, a la seu social de la 
Fundació Festa Major de Gràcia, es celebrarà 
un aperitiu. 

 
 
CERCAVILA DE CARNESTOLTES A GRÀCIA  
01/03/2014 
 
Organitzada per la Fundació Festa Major de 
Gràcia, la Federació de Colles de Sant Medir hi 
col·laborarà aportant el confeti que es llença 
durant la cercavila pels carrers de la Vila.  

Un cop finalitzada la cercavila, el Rei llegirà 
els versots des del balcó del Districte i 
saludarà als participants. 

ROMIATGE A PEU A L’ERMITA  
01/03/2015 
 
Des de fa més de 30 anys la Colla 
Monumental organitza un romiatge a peu a 
l’Ermita de Sant Medir des de Gràcia. 
 
Al llarg de tots aquests anys, nombrosos 
romeus de la resta de colles han participat de 
forma activa d’aquest tradicional 
pelegrinatge, que si el temps ho permet, es fa 
el diumenge anterior a la data del 3 de març, 
Sant Medir.  
 
El recorregut començarà a Gràcia, passarà pel 
cementiri de Sant Genis dels Agudells, on es 
troba enterrat en Josep Vidal i Granés, 
fundador de les colles de Sant Medir, i al que 
se li retrà un homenatge i una pregària. El 
camí seguirà per la muntanya de 
l’Arrabassada fins a arribar al seu punt més 
alt, a Vista Rica, on tots els romeus faran una 
aturada per recuperar forces.  
 
Després, un tranquil passeig per la serra de 
Collserola els conduirà fins a l’Ermita de Sant 
Medir, on moltes colles es quedaran a fer un 
àpat. 

DIADA DE SANT MEDIR 
03/03/2015 
 
De bon matí, els romeus de totes les colles de 
Gràcia, Sarrià i Sant Gervasi s'aniran trobant 
als seus respectius locals socials per 
començar el dia amb un bon esmorzar 
mentre es prepararà tot el necessari per la 
formació de la colla.  

Cada colla portarà la bandera muntada a 
cavall o en burro, juntament amb un mínim 
de dos genets més que formaran l’anomenat 
cos de bandera. Amb ells, carros i camions 
seran engalanats també. 

Entre les 9 i les 10 de matí totes les colles 
iniciaran les seves cercaviles pels principals 
carrers i places de Gràcia, Sarrià i Sant Gervasi 
intentant passar per les zones on viuen els 
seus socis i col·laboradors. A Gràcia, les colles 
passaran per la plaça de la Vila de Gràcia on 
els esperarà una gran munió de gent. A Sarrià, 
el Districte rebrà a les colles amb un acte 
commemoratiu. 

Al capvespre, després del dinar, totes les 
colles es reuniran al llarg de carrer Sant 
Salvador i Escorial per desfilar tot el carrer 
Gran de Gràcia cap a baix llençant tones i 
tones de caramels, on milers de persones 
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pacientment esperaran el pas dels genets, els 
brecs i els carros i la resta de romeus en 
camions engalanats. 

Les colles desfilaran en ordre d’antiguitat, 
excepte la primera, que és fruit d’una roda 
que es renova anualment –enguany la Colla 
Victòria serà l’encarregada de la bandera– i 
encapçalades per l’Orquestra de la Guàrdia 
Urbana Muntada.  

Al llarg de tota la jornada les colles hauran 
repartit al voltant de 45 tones de caramels i 
altres llepolies. 

Enguany, la Federació organitzarà un vehicle 
al principi de la cercavila pel carrer Gran de 
Gràcia  per a diferents col·laboradors i 
autoritats.  

 

OFICI DE SANT MEDIR A SANT CUGAT 
03/03/2015 
 

Al migdia de Sant Medir, les colles es 
desplaçaran a l’Ermita de Sant Medir, a Sant 
Cugat, on es celebrarà una missa en honor al 
Patró i es col·locaran les llaçades 
commemoratives a les banderes.  

SANT MEDIR A LA BORDETA 
08/03/2015 
 

El diumenge posterior a Sant Medir la Colla 
de la Parròquia de Sant Medir celebrarà la 
seva festa al voltant dels carrers de la 
Parròquia al barri de la Bordeta. La resta de 
colles es trobaran als Jardinets de Gràcia i 
faran el camí plegades fins al barri. 

La cercavila començarà a les 10.45 del matí 
encapçalada per la Colla amfitriona i amb la 
resta de colles al darrera. També hi participarà 
la banda muntada de la Guàrdia Urbana. El 
recorregut s’acabarà al davant de la 
Parròquia, on una gran quantitat de gent 
esperarà els darrers caramels de l’any.  

Les festes acabaran amb la celebració d’una 
missa solemne amb la presència de les 
banderes de totes les colles, autoritats i 
entitats del barri i la imposició de les llaçades 
commemoratives. 

Després, hi haurà un aperitiu per acomiadar 
les festes i preparar-se per l’any vinent. 
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DIADA CASTELLERA DE SANT MEDIR 
15/03/2015 
 

Els Castellers de la Vila de Gràcia, els 
Castellers de Sants i els Castellers de Sant 
Cugat fan cada any una diada en honor a 
Sant Medir, celebrada cada any a un lloc 
diferent, segons quina de les tres colles ho 
organitza. Enguany serà el torn de Gràcia i la 
Federació de Colles hi col·laborarà amb un 
aperitiu per a les colles participants. 

 
 
FESTES DE SANT JOSEP ORIOL 
22/03/2015 
 

A les 18.30 hores de la tarda, ATRACAMENTS 
D’EN PEROT LO LLADRE, organitzat per 
L’Associació d’Amics de Gegants del Pi, amb 
el següent recorregut: Pi, Boters, Portaferrissa, 
Petritxol, Plaça del Pi, Cardenal Casañas, 
Boqueria, Banys Nous , Ave Maria, Pl. St. Josep 
Oriol, Pl. del Pi i Cardenal Casañas. 

La Federació de Colles hi participa aportant 
15kg de caramels per les cercaviles. 

PARTIT ENTRE COLLES I PENYES DEL CEE 
22/03/2015 
 

A les 9.30 hores, al camp del Club Esportiu 
Europa, començarà el partit entre les Penyes 
del CEE i les Colles de Sant Medir. Aquest 
partit té una gran acceptació i es pretén 
trobar un punt de germanor entre les dues 
entitats. 

Després es disputarà el partit oficial entre el 
l’Europa i el Rubí, on el president de la 
Federació de Colles farà el xut d’honor. 

 
TORNEIG DE DÒMINO DE SANT MEDIR 
28/03/2015 
 

Durant tot el dia es celebrarà un torneig obert 
de dòmino on el guanyador obtindrà un 
trofeu honorífic. 

El lloc i les condicions del torneig encara 
s’estan treballant, però la intenció de la 
Federació de Colles és recuperar un joc 
tradicional entre la gent més gran i que 
consta d’una acceptació molt alta.  

CONCURS DE DIBUIX I LITERARI 
10/04/2015 
 

La Federació de Colles ja feia temps que volia 
recuperar els concursos que es duien a terme 
i que, per motius econòmics, es van haver de 
congelar. El concurs de dibuix i literari 
s’organitzarà de nou amb la col·laboració de 
les escoles i dels districtes on es realitza la 
festa de Sant Medir.  

Aquests concursos estan dirigits únicament a 
nens i nenes i els premis seran de caire 
cultural.  

Les categories duran noms relacionats amb la 
Festa de Sant Medir i els premis duran el nom 
del Mn. Josep Maria Vidal i Aunós, que fou 
Consiliari de la Federació durant més de 40 
anys, com a homenatge del seu mestratge i 
com a record de la seva tasca. 

Enguany es celebrarà a la seu del Districte de 
Gràcia i es farà una xocolatada al finalitzar 
l’acte. 
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CONCURS DE FOTOGRAFIA I INSTAGRAM® 
17/04/2015 
 

L’any anterior es va recuperar i adaptar 
aquest concurs amb un bon inici. Enguany es 
donarà més impuls a nivell de difusió i es farà 
una exposició de les obres presentades el 
paper. El guanyador s’endurà un premi de 
200 euros i, com a novetat i adaptació a les 
noves tecnologies, el primer concurs 
d’Instagram, on el premi serà un cap de 
setmana d’oci. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FESTA MAJOR DE GRÀCIA  
15/08/2015 
 

Coincidint amb les activitats de la Festa Major 
de Gràcia la Federació participa en la 
tradicional cercavila de cultura popular que 
es celebra cada any la tarda del dia 15 
d’agost.  

En aquesta cercavila hi participen totes les 
colles de cultura de Gràcia i d’altres de 
convidades d’arreu del món.  

La participació de la Federació consistirà amb 
la formació del cos de bandera muntat a 
cavall, una banda de música i diversos 
vehicles amb la participació de romeus de 
diferents colles repartint caramels durant la 
cercavila. 

També participarà amb l’entrega del premi  
‘Dolça Festa’ per a un dels carrers guarnits, 
que ja s’ha instaurat com a un element  
important per a la organització de la Festa 
Major. 

 

DIADA NACIONAL DE CATALUNYA  
10 i 11/09/2014 

 
El dia 10 de setembre, en la vigília de la Diada 
Nacional de Catalunya, el G6, col·lectiu 
d'entitats culturals històriques de la Vila de 
Gràcia format pels Lluïsos de Gràcia, el Centre 
Moral i Instructiu de Gràcia, el Cercle Catòlic 
de Gràcia, la Fundació Orfeó Gracienc, la 
Federació de Colles de Sant Medir i la 
Fundació de Festa Major, organitzarà un acte 
que es farà davant del monument a Pompeu 
Fabra, situat davant de la Biblioteca Jaume 
Fuster, a la Plaça Lesseps. Es tractarà d’un acte 
solemne on es llegiran poemes i un manifest 
que haurà estat redactat per alguna de les 
personalitats destacades a la Vila de Gràcia. 

El dia 11, es farà la tradicional ofrena floral al 
monument de Rafael de Casanova i, 
posteriorment, un aperitiu en una de les seus 
de les entitats que formen el G6, on hi seran 
autoritats de la classe política i la societat civil 
de la nostra Vila. 

 

Foto guanyadora  
2014 
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LA CARASSA SURT AL CARRER 
13/12/2014 
 

La tradició ens diu que la carassa (caps de 
moro, de cartró o de fusta, amb llargues 
barbes i cabells de pèl natural instal·lats sota 
els orgues barrocs d'algunes esglésies) només 
funcionava un dia a l'any, i sempre dins el 
cicle nadalenc. El costum era que la carassa 
fes uns crits aterridors, tot movent els ulls i la 
mandíbula de manera esglaiadora. La canalla, 
que es concentrava a l'església sota l'orgue, 
era alliçonada pels grans; tot seguit, mentre 
el cap de moro feia ganyotes entre la cridòria 
i els nervis de la quitxalla, la carassa vomitava 
confits, castanyes i llaminadures per la boca. 

Actualment, moguda gràcies a unes petites 
rodes, la Carassa es converteix per tant, en un 
nou element d'imatgeria, lúdic i festiu, amb 
un espai d'actuació diferent al seu passat: el 
carrers del Barri Gòtic i de la Fira de Santa 
Llúcia.  

La Federació de Colles de Sant Medir  
col·laborarà amb la Coordinadora de Colles 
de Gegants i Bestiari de Ciutat Vella amb 
230kg de caramels per a la cercavila. 

ACTIVITATS A SARRIÀ/SANT GERVASI 
durant l’any 
 

Les Colles de Sarrià i Sant Gervasi també 
col·laboren i organitzen activitats durant la 
resta de l’any als seus respectius barris. A 
continuació se’n descriuen algunes: 

Participació de la Colla de Sant Medir La 
Humorística al cicle de Nadal de l’AVV del 
Farró, a la Festa Major del Farró, a la Festa 
Solidària del Farró i a altres activitats 
organitzades per l’Associació de Veïns del 
Barri del Farró de Barcelona. 

Participació de la Colla Nova de Sarrià a les 
Festes de Nadal de Sarrià, la Festa Major de 
Sarrià i a altres activitats que es duen a terme 
al barri. 

 

ALTRES ACTES 
durant l’any 
 

La Federació de Colles assisteix i participa en 
activitats durant l’any organitzades per altres 
entitats, com La Revolta de les Quintes o el 
Tradicionarius, així com a actes protocol·laris, 

com plenaris, exposicions o presentacions, 
entre d’altres. 

 
 
PAELLA POPULAR SOLIDÀRIA 
a concretar 
 

La Federació de Colles, dins del conveni 
signat amb Càrites, vol col·laborar amb 
l’entitat organitzant una paella popular al 
barri de Gràcia i, els beneficis que se’n derivin 
entregar-los per tal que Càrites els inverteixi 
en allò que necessiti. 

 
CONCERT DE SANT MEDIR 
a concretar 
 

La Federació de Colles vol recuperar el 
concert de música que es feia en honor a Sant 
Medir. La intenció és aprofitar que a la Vila de 
Gràcia no es fa cap acte protocol·lari pel dia 
internacional de la música i oferir un concert 
amb la col·laboració del Districte i de les 
entitats gracienques. 
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SEGURETAT CIUTADANA 

 
La Federació de Colles de Sant Medir ajuda 
als Districtes incorporant seguretat privada a 
la gran tasca que ja es du a terme per la 
Guàrdia Urbana de Barcelona i els Mossos 
d’Esquadra, entre d’altres equips 
d’emergència. 
 
En bé de la seguretat de totes les persones 
que gaudeixen de les diferents cercaviles i 
dels propis romeus i ajudants de Sant Medir, 
es preveu incorporar uns 150 vigilants que 
duguin a terme les tasques de seguretat al 
voltant dels camions, carros i cavalls. 
 
Aquesta solució neix de la necessitat de fer 
més segura la cercavila a fi d’evitar possibles 
danys que posin en perill tant a espectadors 
com a participants i la sana continuïtat de la 
pròpia festa. 

OBJECTIUS 

 

Els objectius principals de la Federació de 
Colles de Sant Medir són preservar l’origen de 
la festa, mantenir els trets d’identitat, 
fomentar la cohesió de les colles,  fomentar la 
sostenibilitat, obrir la festa a tota la ciutat, 
participar a d’altres festes culturals i populars 
i preservar la nostra història. 

D’altra banda, ens volem també conscienciar 
a l’hora de preservar el medi que ens envolta, 
és per això que insistim en reduir i reciclar el 
material que més utilitzem -el cartró i el 
plàstic- i ho volem fer extensiu a totes les 
colles i població en general (sobre la 
utilització de bosses de plàstic), així com 
reduir el residu generat durant la festa. 

Voldríem també fomentar la participació i la 
col·laboració amb altres colles de cultura 
popular i amb la resta de població, fent 
èmfasi en aquells més necessitats. 

COHESIÓ SOCIAL 
 

La Federació de Colles treballa per mantenir 
la cohesió entre tots els participants de la 
festa així com també hem començat un 
projecte per la integració i participació de 
persones amb risc d’exclusió social en la 
nostre festa.  

Creiem que, com qualsevol festa tradicional i 
popular, és en sí mateix un element de 
cohesió que fa sortir al carrer persones de tot 
tipus i condició per aplegar-se al voltant dels 
cavalls i carruatges i rebre un petit present en 
forma de caramel, però volem apropar-nos 
també a tots aquells que no poden sortir a 
recollir-lo, com per exemple, el centre 
d’acollida per a menors de Sant Josep de la 
Muntanya, o altres escoles i residències de 
gent gran del barri i de nens. 

També es fan entregues de caramels a ONG’s, 
per repartir-los allà on hi hagi nens amb 
necessitats i dificultats i endolcir-los la 
infància una mica.  
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DIFUSIÓ 
 

 Edició del programa general de les festes. 

 Cartells i fulletons publicitaris. 

 Anuncis i reportatges als mitjans de 
comunicació locals, nacionals i 
internacionals. 

 Publicitat en diversos formats. 

 Entrevistes a diversos mitjans de 
comunicació local i nacional. 

 Xerrades i conferències. 

 Potenciació de les xarxes socials Facebook 
(facebook.com/festasantmedir), Twitter 
(@stmedir) i  Instagram (santmedir). 

 Edició dels programes de les colles. 
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VIABILITAT ECONÒMICA 

PRESSUPOST GENERAL 
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