




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 decidir fugir cap 
de Barcelona en sentir-se en perill i, per-
seguit constantment pels romans, va em-
prendre 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 Jesu-
crist, li demanà que si algú preguntés per 
ell, respongués amb la veritat. Que digu-
és 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 pregunta-
ren al pagès, però no es cregueren la seva història i, sentint-se 
enganyats, tornaren en busca de Medir, un cop hagueren cap-
turat 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 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 Serra de Collserola i ho faria 
tocant un sac de gemecs a sobre un ca-
vall 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 Gràcia, Sarrià, Sant Gervasi i Sants.

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. 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, jun-
tament 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 Parròquia de Sant 
Medir al barri de La Bordeta.
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Quan ens toca escriure aquestes línees, 
els nervis i l’emoció ja estan presents. 
Significa que ja queda molt poc perquè 
tothom gaudeixi de la meravellosa Fes-
ta de Sant Medir.
Aquest any hem renovat l’equip que 
porta les rendes de la Federació, i ha 
estat un camí d’aprenentatge mutu, ple 
d’il•lusió. Tot i algunes dificultats, no 
hem perdut l’esperit que ja fa 186 anys 
que intentem transmetre i que espe-
rem poder continuar fent.
La nostra Festa, i està bé que ho remar-
quem nosaltres, és molt especial. Acon-
segueix una cosa que avui dia sembla 
cada vegada més difícil dins la nostra 
societat: reparteix felicitat. Aquests pe-
tits moments: somriures, mirades inno-
cents, cares de sorpresa... que cadascú 
de nosaltres viu durant els dos dies 

que sortim, són una de les raons que 
et fa no defallir i intentar repetir l’any 
següent. Esperem viure-les amb moltes 
ganes. No ens falleu!
De la banda més institucional, felicitar 
la Colla Moderna de Gràcia, que serà la 
portadora de la bandera de la Federació 
i agrair la Colla Victòria que l’ha portés 
amb orgull durant tot l’any passat.
Donar les gràcies també a les adminis-
tracions, que sembla que volen con-
tinuar donant suport a les festes tra-
dicionals, i en especial als tècnics que 
ens han de suportar contínuament els 
nostres requeriments.
Com no, a tots els Romeus que fan pos-
sible que això encara segueixi molt viu.
A les Entitats, del Districte i de la Ciu-
tat, que sempre estan darrera recol-
zant-nos a cada moment.

I, sens dubte, a tots aquells que veniu 
a viure la Festa, i que feu que tot sigui 
màgic durant unes hores.
Visca Sant Medir! 

Junta Directiva
Federació de Colles 

de Sant Medir





L’arrelada tradició de la festa de Sant Medir arrenca de la devoció al màrtir 
pagès, que va viure cap a l’any 303. La seva bonica llegenda, que tots conei-

xeu, s’emmarca en les persecucions dels romans als cristians, relata la trobada 
del fugitiu bisbe Sever amb el pagès Medir i en destaca el passatge de les faves 
que aquell sembrava i que, miraculosament, van créixer en poca estona el que els 
tocaria fer-ho en mesos...

Tanmateix, un cop sembrada en el cor de la població aquesta devoció, aquesta 
no va créixer tan de pressa, i no va esclatar de tot fins que a primers del segle 
XIX. Fou aleshores que el forner Josep Vidal va fer una prometença al sant –de 
qui era devot- en el sentit que, si es guaria de la malaltia que patia, cada 3 de març 
(festivitat del Sant) aniria a la seva ermita a la Serra de Collserola i ho faria amb 
gran rebombori i a sobre d’un cavall tot anunciant pel barri la seva prometença.

En Josep Vidal va iniciar el se romiatge sol i, actualment, són 24 les colles que 
participen activament de la Festa als barris de Gràcia, Sarrià, Sant Gervasi i La 
Bordeta.

El proper 3 de març, segons la tradició i des del 1830, es posaran en marxa car-
rosses, cavalls i camions cap a l’aplec de l’ermita de Sant Medir. I a la tarda, de nou 
cap a Gràcia. Es llançaran tones de caramels i tot plegat serà un espectable per a 
tothom i, en especial, per als més petits, amb les bosses ben a punt per recollir-
los. Però no serà un miracle.... almenys no com el de les faves. S’enllestirà en una 
jornada el que la Federació de Colles de Sant Medir haurà sembrat i preparat amb 
cura durant una bona colla de mesos, vet aquí el miracle i la màgia!

Cal agrair, doncs, aquesta feina pel que significa per refermar les nostres tradici-
ons i la nostra cultura i, alhora, pels valors que porta incorporats.

Gaudiu molt, doncs, de la Dolça Festa i que per molts anys!

Carles Puigdemont
President de la Generalitat de Catalunya





Barcelona té una extraordinària vitalitat, expressada en milers d’iniciatives 
que dinamitzen la vida de tots els seus racons. La ciutat vibra arreu com un 

gran cos que, tanmateix, té fins a 73 cors que són els nostres barris.
Amb Sant Medir tenim un exemple d’aquest batec dels veïns i veïnes de 

Barcelona, encarnat en una celebració popular que omple d’alegria i de dolçor, 
entre altres, el districte de Gràcia, Sarrià, Sant Gervasi i La Bordeta. És una tra-
dició que ve de lluny, gairebé dos segles, i  que al llarg dels anys s’ha anat adap-
tant als temps fins ser un esclat, per molts inimaginable, de tones de caramels i 
llaminadures que es llancen als veïns i veïnes des de cavalls, carrosses i camions.

Sant Medir també és una festa que expressa la il•lusió i l’entusiasme de les 
colles, dels romeus i de les romeves que, conjuntament amb la gent de Gràcia, 
Sarrià i Sant Gervasi, protagonitzen la diada del 3 de març. És una jornada bonica 
i màgica que aplega amb el mateix esperit petits i grans.

En aquesta primera vegada que m’adreço com a alcaldessa de Barcelona, vull 
dir-vos que em sento orgullosa de l’existència de festes com la de Sant Medir, 
tan propera i oberta a tothom.

Finalment, m’agradaria felicitar i encoratjar els qui feu possible, amb el vostre 
compromís, la vostra perseverança i el vostre esforç, que cada any, a les acaballes 
de l’hivern, reneixi l’esclat popular de Sant Medir. Tots vosaltres sou una mostra 
del que es pot fer entre tots i totes per a la dinamització de la vida dels barris.

Us convido a participar a la Festa de Sant Medir amb tots els sentits i que 
gaudiu plenament de la jornada. 

Dolça festa a tothom!

Ada Colau
Alcaldessa de Barcelona





Les Colles de Sant Medir
La Moderna De Gràcia 
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
 

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

La Providència 
Fundada l’any 1990

El Drac Ensucrat 
Fundada l’any 1993

Colla Del Cau
Fundada l’any 1998

La Tradicional De Gràcia 
Fundada l’any 1999





Agenda d'actes
6 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 Tryp Apolo, a l’avinguda Paral•lel 57, 
amb l’assistència de les colles, altres entitats i diverses perso-
nalitats de la ciutat.

14 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. 

21 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 2016.
A partir les 11:30 hores cercavila encapçalada pels banderers 
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 activitats 
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 Dis-
tricte de Gràcia, el pregó, a càrrec del periodista esportiu de 
RAC1, Jordi Costa.

28 DE FEBRER
Caminant a l’ermita de sant medir
32ª pujada a peu a l’Ermita de Sant Medir organitzada per la 
Colla Monumental. A les 8 del matí sortida des de la Plaça Tri-
lla 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 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 car-
rers de Sant Salvador i Escorial per tal d’iniciar la desfilada, en-
capçalada 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.

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 desfi-
lada en seguici pels carrers del barri des del Desert 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 cer-
cavila 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.

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.



www.santmedir.org

federacio@santmedir.org

facebook.com/festasantmedir

twitter.com/stmedir

Un cop acabada la missa, es col•loquen les llaçades comme-
moratives a les banderes de les colles assistents.

6 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 Or-
questra Municipal de la Guàrdia Urbana Muntada. 
El recorregut és el següent: Constitució, Gavà, Alpens, Gua-
diana, 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 cele-
bren 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 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 
Sants, lloc per concretar. 

8 D’ABRIL
Entrega de premis del concurs de fotografia
A les 20 hores, a la seu de la Federació de Colles de Sant Me-
dir, entrega de premis del concurs de fotografia de Sant Medir. 
Més informació a www.santmedir.org. 

15 D’ABRIL
Entrega de premis dels concursos de dibuix i literari
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 Gràcia.

30 D’ABRIL
Torneig de dòmino de sant medir
Lloc i horari a concretar. 
Més informació a www.santmedir.org.




