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La LLegenda de Sant Medir

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 de-
cidir 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 fugi-
da 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 Bis-
be 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, sen-
tint-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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Sant Medir ja és aquí!

Aquesta frase qualsevol any seria un bon principi per una salutació o qualsevol 
escrit que prengués com a referència la nostra festa. Però aquest any té més valor 
encara.

Han estat uns mesos molt complicats per tots aquells que, d’una manera o altra, 
fan que la pluja de caramels i tot allò que comporta sigui una realitat. I continuen, 
sembla que no hi ha manera que s’esvaeixin les dificultats, però si una cosa té la 
nostra gent és la constància i les ganes de tirar endavant i ningú no podrà llençar 
per terra 182 anys de tradició i dolçor.

És per això, que volem agrair a totes les Colles la confiança per tirar endavant 
i remuntar allò que semblava impossible. Hem fet molta feina, ara aquí i ara allà, 
utilitzant tot el temps que ha estat necessari, però, com a tot arreu, no tota ha 
estat perfecta. Hem comès errades i per desgràcia segur que alguna continuarem 
fent, però ens hem de quedar amb tot allò aconseguit. Sempre es pot millorar i 
estic segur que tots junts ho podrem fer.

Agraïm també a les Institucions el seu suport. Han fet tot el possible en uns mo-
ments de màxima dificultat, ajudant en tot allò que podien i una mica més.

D’altra banda indicar que aquest any deixa de sortir La Nova de Gràcia, just quan 
anaven a complir 25 anys, una mala notícia per a nosaltres. Una forta abraçada a 
tots aquells que n’han format part al llarg de tots aquests anys.

No volem deixar-nos el record a tots aquells que ens han deixat aquest darrer 
any i formaven part de la gran família de Sant Medir. Descansin en pau.

Tanmateix, felicitar a l’Agrupació Bonanova Romeus de Sant Medir (125 anys), la 
Colla Humorística de Sant Medir (100 anys) i la Colla Jovenívola (25 anys) per la 
celebració dels seus  aniversaris i fer-ho extensiu a totes les Colles, ja que creiem 
que poder arribar a sortir cada any és un motiu de celebració.

Voldríem demanar a tots i totes, veïns i veïnes especialment dels barris de Gràcia, 
Sarrià, Sant Gervasi, La Bordeta i, com no, de la resta de Barcelona i de Catalunya, 
que surtin al carrer els dies 2, 3 i 11 de març a recollir els caramels i, allò que és 
més important, a gaudir de la millor festa del món.

Gràcies a tothom, de veritat.

Visca Sant Medir!

SaLutacionS
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Benvolguts i benvolgudes,

La festa més dolça dels barris de Barcelona –i també de Sant Cugat del Vallès- ce-
lebra enguany una nova edició, mantenint i renovant una tradició que es remunta 
a la primera meitat del segle XIX, gràcies a la prometença feta en el seu temps pel 
forner Josep Vidal i Granés, un devot gracienc de Sant Medir. 

Gairebé dos segles més tard, els barris barcelonins de Gràcia, Sarrià i la Bordeta 
celebren la festa de Sant Medir, la dolça Festa, amb la mateixa il.lusió o engrescament 
de sempre, amb el tràfec de cavalls, carros o tartanes durant tot el dia, amunt i avall 
pels carrers de Gràcia, i amb les moltíssimes bosses de caramels preparades per a 
ser llençats a a la gernació de petits i grans que s’esperen amb delit al carrer, per 
omplir-se les butxaques de llaminadures i de dolçor.

Més enllà de l’esperit alegre i festiu de la dolça festa, vull destacar també el compro-
mís ciutadà i cívic dels romeus i les romeves que formen part de les colles, així com 
de la Federació de Colles de Sant Medir per la feina constant i silent que desenvo-
lupa dia rere dia, per fer que el 3 de març de cada any l’alegria i el goig es passegi a 
carro i cavall pels carrers de Gràcia.

La festa de Sant Medir és també una metàfora de la Barcelona i Catalunya d’avui en 
dia. Davant els actuals moments difícils i complicats que ens toca viure, la unió de 
diverses colles, de persones amb sensibilitats i opinions vàries, però amb un objectiu 
comú, el de treballar per tirar endavant la Festa, és un bon exemple que faríem molt 
bé de tenir en compte tots plegats.

Vull desitjar a tothom una molt bona Festa de Sant Medir, agrair als romeus i les 
romeves la seva dedicació, i espero que, un any més, la Dolça Festa sigui un èxit de 
participació, entusiasme col.lectiu i convivència cívica.

Artur Mas
President de la Generalitat de Catalunya

Edita: Produeix:
DeBarris, sccl

www.debarris.com

Imprimeix:
Zukoy Dipòsit Legal:  B-6943-2012Federació de Colles 

de Sant Medir
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Sant Medir: dolça collita del poble

A les viles i les ciutats de Catalunya trobem un calendari de festes i celebracions 
molt ric i ben divers. La cultura popular és una manera important per fer comuni-
tat i per emocionar-nos junts. Vivint aquestes celebracions, ens acostem els uns als 
altres i construïm, any rere any un imaginari compartit. Participant-hi, creix també 
la nostra singularitat. I promovent-la convidem els altres a conèixer-nos millor, tot 
obrint-nos a la resta del món.

La Festa de Sant Medir és una celebració de la fertilitat, de la riquesa de la terra. És 
moment, doncs, de plantar amb il.lusió, de conrear les nostres virtuts i d’obtenir una 
collita rica i profitosa havent estat l’esforç col.lectiu, la creativitat, i la convivència  
les llavors idònies.

Així doncs us convido a fer via amb romeus i romeves endolcint els carrers comtals 
amb el convenciment que un any més tenim molt a compartir. Visca la Festa de Sant 
Medir! 

Ferran Mascarell i Canalda
Conseller de Cultura
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La festa de Sant Medir, amb l’esperat romiatge de carros i cavalls, ens recorda temps 
en què la ciutat no era tal i com la coneixem avui i alhora ens acosta valors que 
vénen de molt antic. Valors que, malgrat néixer d’una tradició de gairebé dos segles, 
són ben actuals a casa nostra. 

Sant Medir és una festa que surt de la il.lusió de les colles que volen compartir 
aquesta diada amb els veïns, les veïnes i tothom qui vulgui sumar-s’hi. Aquest esperit 
fa palès que Sant Medir és sobretot una festa col.lectiva que neix de la gent i per a la 
gent. Una festa molt arrelada als barris de Gràcia, Sarrià - Sant Gervasi i La Bordeta 
i que forma part del patrimoni viu del nostre país. Tot un exemple de celebració de 
la convivència, el civisme i la participació.

El 3 de març té com a protagonistes els romeus i les romeves, engalanats amb 
ramells de faves i de violetes. Més de 25 colles que durant tot l’any treballeu i us 
esforceu per preparar la diada. No vull perdre l’ocasió d’agrair la tasca que feu en 
favor de la festa cadascun del membres de la Federació de Colles de Sant Medir. 
Deixeu també que feliciti dues colles que enguany celebreu aniversaris especials: 
l’Agrupació Bonanova, la segona més antiga de les que participen a la festa, compliu 
125 anys de la vostra fundació, i La Humorística, amb la seva tradicional romeria 
amb burro, us convertiu aquest 2012 en una colla centenària. Sou sens dubte dos 
bons exemples de com l’entusiasme i la dedicació aconsegueixen mantenir ben viva 
la festa i la tradició generació rere generació.

Romeus i romeves, sortiu a endolcir els carrers i les places. Sortiu a llençar els ca-
ramels i feu créixer les il.lusions de les nenes i els nens que us vinguin a veure i de 
tothom qui s’acosti a gaudir de la festa.

Visca la festa de Sant Medir!

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Conseller de Benestar Social i Família
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És per a mi un gran honor saludar-vos com a alcalde amb motiu de la festa de Sant 
Medir.

Dia dolç, d’alegria i somriures; dia de recollir caramels i saludar els amics i coneguts 
que es passegen pels carrers dels diferents barris per veure passar les colles de 
Sant Medir, muntats a cavall o en carruatges. Com a alcalde de la nostra ciutat, és un 
plaer i un veritable orgull comprovar que celebracions com aquestes, dolces i vives, 
perduren al llarg dels temps en els nostre barris. 

Dolça Festa són paraules que vosaltres coneixeu molt bé i que, malgrat les dificultats 
econòmiques del moment que vivim, un any més ens encoratgen i animen a partici-
par en aquesta celebració tan tradicional i popular. Us felicito, amics de la Federació 
de Colles de Sant Medir, per l’esforç i la il.lusió que hi poseu, per l’exemple de 
germanor i convivència. I  us felicito, sobretot, perquè aconseguiu que grans i petits 
esperem a peu de carrer la vostra arribada amb gran entusiasme.

La tradició cultural de la nostra ciutat és molt rica i variada, però també té perso-
nalitat pròpia. La festa de Sant Medir uneix els barris de Gràcia, de Sarrià, de Sant 
Gervasi i de la Bordeta per celebrar una festa conjunta. És un exemple per a tots 
nosaltres i contribueix a crear lligams entre romeus i romeves, veïns i veïnes. Però, 
per damunt de tot, és una festa que any rere any ens ajuda a mantenir vius els va-
lors que al llarg dels segles han forjat la identitat col.lectiva de la nostra ciutat i del 
nostre país.

Dolça festa per a tothom!

Xavier Trias
Alcalde de Barcelona
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A prop de Sant Medir
Manquen 32 dies quan em poso a fer un escrit per al butlletí de la Federació de 
Colles i ho faig amb una intenció principal, la d’encoratjar i felicitar la nova Junta que 
en un any molt difícil i malgrat totes les dificultats està fent tot el necessari perquè 
la Dolça Festa es pugui celebrar un cop més i perquè ho fa amb ganes, dedicant-hi 
moltes hores de treball i, el més important, amb il.lusió, és a dir, amb tot el que cal 
perquè tot el que ha passat al llarg del 2011 pugui quedar en el bagul dels records.

Sant Medir recuperarà aquest any, n’estic segura, l’esperit d’unió i de festa i de devo-
ció que sempre l’ha caracteritzada i això em fa contenta, molt contenta perquè em 
fa pensar que la trajectòria que la Federació va fer entre el 2000 i el 2008 ja no hi 
ha perill que descarrili sinó, tot el contrari, que continuï avançant.

De ben segur que sorgiran nous reptes i dificultats però estic segura que res ni 
ningú podrà barrar el pas a la festa d’hivern que ens permet, als graciencs i gracien-
ques i a tots els amics de Sarrià, Sant Gervasi i la Bordeta, fer sentir la nostra veu i 
les nostres emocions enmig del brogit de la ciutat, enmig de les preocupacions per 
tants problemes que patim.

Sant Medir farà de nou el miracle, no en dubteu, i les faveres creixeran per fer-ho 
saber als quatre vents.

Visca Gràcia!
Visca Sarrià-Sant Gervasi!
Visca la Bordeta! 
Visca Sant Medir!    

Isabel Sanagustín  

un record
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Amb el suport institucional de:

Amb la col.laboració de:

Mitjans de comunicació:
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LeS coLLeS de Sant Medir

ELS TIVATS 
Fundada l’any 1922 i 1970
NOVA SANT MEDIR 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     (25 ANYS)
Fundada l’any 1987
LA PROVIDÈNCIA 
Fundada l’any 1990
EL DRAC ENSUCRAT 
Fundada l’any 1993
COLLA DEL CAU ROMEUS DE SANT MEDIR
Fundada l’any 1998
LA TRADICIONAL DE GRÀCIA 
Fundada l’any 1999
LES TRES BRANQUES 
Fundada l’any 2000

LA HUMORÍSTICA DE SANT MEDIR     (100 ANYS)
Fundada l’any 1912
Portadora de la bandera de la Federació
L’ANTIGA DE SANT MEDIR 
Fundada l’any 1861
AGRUPACIÓ BONANOVA ROMEUS DE SANT 
MEDIR    (125 ANYS)
Fundada l’any 1887
LA UNIÓ GRACIENCA 
Fundada l’any 1901
LA LLIBERTAT GRACIENCA 
Fundada l’any 1917
LA GARDÈNIA 
Fundada l’any 1927
VICTÒRIA DE BARCELONA
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 

www.santmedir.org
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agenda
11 de febrer

SOPAR DE GERMANOR DE 
SANT MEDIR

A les 21 hores es celebra el tradicio-
nal sopar de germanor de Sant Medir 
a la sala d’actes de l’ACIDH, al carrer 
Siracusa 53, amb l’assistència de les 
colles, altres entitats i personalitats.

12 de febrer

BENEDICCIÓ DE CARAMELS 
DE SANT MEDIR

A les 11.30 hores, per iniciativa de la 
Colla Providència, es procedirà a la 
benedicció dels caramels a l’Església 
de Sant Joan, a la Plaça 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 Colles a la Plaça Tri-
lla, on es troba el monument a les Co-
lles de Sant Medir. Ofrena floral amb 
motiu de l’inici dels actes del Sant Me-
dir 2012.

A partir les 11:30 hores cercavila en-
capçalada pels banderers acompanyats 
de les Colles de Cultura Popular de 
Gràcia amb un petit recorregut fins a 
la Plaça de la Vila de Gràcia.

Un cop allà, a partir de les 11 del matí, 
matí festiu amb diferents activitats per 
als menuts.

A la 1 del migdia, des del balcó de la 
seu del Districte de Gràcia, el pregó, 

Tot seguit es durà a terme el tradicio-
nal traspàs de bandera de la Federació i 
l’intercanvi d’obsequis.

26 de febrer

CAMINANT A L’ERMITA DE 
SANT MEDIR

28ª pujada a peu a l’Ermita de Sant Me-
dir organitzada per la Colla Monumen-
tal. A les 8 del matí sortida des de la seu 
de la Colla.

Com cada any, de camí a l’Ermita, es 
retrà homenatge a en Josep Vidal i 
Granés, fundador de la nostra Festa, 
fent una oració al peu de les seves 
despulles al Cementiri de Sant Genís 
dels Agudells.

2 de març

SANT MEDIR A SARRIÀ I 
SANT GERVASI

Durant el matí, les colles del barri de 
Sarrià – Sant Gervasi celebren la diada 
de Sant Medir amb una cercavila pels 
carrers i places i, com és habitual, es tro-
baran a la Plaça del Consell de la Vila. 
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agenda

3 de març

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, to-
tes les colles passen per la Plaça de la 
Vila de Gràcia, per davant de la seu del 
Districte.

A la una del migdia, es celebra una mis-
sa 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 ban-
deres de les colles assistents.

A les set del vespre, les colles es con-
centren pels carrer de Sant Salvador i 
Escorial per tal d’iniciar la desfilada a les 
8 en punt, encapçalada per la colla por-
tadora de la bandera de la Federació.

“El caramel té dolçor, llença’l dolçament”
L’itinerari del vespre serà: Sant Salvador, 
Nil i Fabra i Gran de Gràcia, per acabar 
la desfilada al Pla de Salmeron, on les co-
lles saludaran a les autoritats presents i 
on hi haurà un espai reservat per a per-
sones amb mobilitat reduïda.

11 de març

SANT MEDIR A LA BORDETA

A les 9 del matí, es concentren de tots 
els romeus de la colla de la Parròquia de 
Sant Medir al local social per preparar la 
sortida, que no es dóna fins les 10.30 ho-
res, quan totes les colles desfilen encap-
çalades per la Parròquia. 

El recorregut és el següent: Constitució, 
Gavà, Alpens, Guadiana, Sants, Gayarre, 
Gavà, Constitució, Toledo, Manzanares, 
Andalusia, Riera de Tena, Constitució, Vi-
ladecans, Corral i Mn. Amadeu Oller.

Un cop finalitza la cercavila, les colles es 
reuneixen amb les seves banderes a la Par-
ròquia 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 Fes-
ta i amb el repic de les campanes. Seguida-
ment es fa la benedicció i imposició de les 
llaçades a les colles assistents.

11 de març

DIADA CASTELLERA DE SANT 
MEDIR

A les 12 del migdia Diada Castellera 
de Sant Medir a la Plaça Virreina, amb 
la participació dels Castellers de la Vila 
de Gràcia, els Castellers de Sants i els 
Castellers de Sant Cugat.
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