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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.

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 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 Gràcia, 
Sarrià, Sant Gervasi i Sants.

La Llegenda de Sant Medir





Sí. Està clar que aquest any seguirà sent estrany, però el 
més important serà poder gaudir una altra vegada de la 
Festa de Sant Medir, 192 anys després. És un gran es-
forç el que estem fent totes les colles i els seus romeus 
i romeves per poder donar una petita passa i començar 
a recuperar les nostres festes i tornar a omplir de cultura 
popular els carrers. Hem pogut cremar uns Foguerons, 
veurem passejar el Rei Carnestoltes, i tornaran a ploure 
caramels. I així, hem d’anar fent, tot desitjant que la pan-
dèmia que estem patint vagi reduint la seva virulència. 
Hem de ser positius i estar animats i animades. Hem de 
ser un bon exemple perquè tothom tingui ganes de viure 
de nou sensacions arraconades temporalment. Creiem 
que el cartell que ens representa aquest any, a banda 
que esperem que us agradi, és prou expressiu d’allò que 
estem reflectint en aquestes línies.

Hi haurà colles que no sortiran per diferents circumstàncies, tot és comprensible, i desit-
gem que el proper any, tornin amb més força i ànims. Us necessitem a tots i totes.

Felicitem a la Colla Victòria, que celebra el seu 75è aniversari. Gràcies per la vostra gran feina. 

Volem agrair a l’Institut Serrat i Bonastre la seva iniciativa envers Sant Medir, és important 
la implicació de les escoles envers la cultura popular.

A les administracions, tot i que de vegades s’obliden de nosaltres, la gran majoria de 
cops són al nostre costat, ajudant i acompanyant per fer possibles les activitats que 
envolten la nostra Festa.

I a tothom que, de la manera que pugui, vulgui ser partícip de qualsevol acte: Sopar, 
Pregó, Romiatge, Sant Medir... Gràcies, de tot cor!

Esperant poder compartir molts moments inoblidables... Visca Sant Medir!!!!!!!

Junta Directiva
Federació de Colles de Sant Medir



Gràcia



Carruatges, cavalls i caramels. Vida al car-
rer, llepolies a les butxaques i una festa que 
és coneguda arreu. Sant Medir és tot això 
i molt més. El 3 de març és una data asse-
nyalada en el calendari de Gracia, Sarrià-
Sant Gervasi i La Bordeta. La vintena llarga 
de colles que participen del romiatge a l'Er-
mita de Sant Medir, al bell mig de Collsero-
la, i que traslladen aquesta celebració als 
seus barris, ens ofereixen una gran diada, 
marcada per la festivitat, l'alegria i sobretot 
el conreu deis vincles comunitaris que tant 
enforteixen la nostra societat.

A tots i totes els que feu possible aquesta 
festa, us vull donar les gracies per crear i 
donar vida a aquest espai de trobada. Per-
què les festes populars i tradicionals ens 
ofereixen uns referents culturals comuns i 
ens brinden l'oportunitat de retrobar-nos en 
un marc de celebració amb el conjunt de 
veïns i veïnes amb qui compartim un mateix espai per viure. I això, en un món com l'ac-
tual, és imprescindible per mantenir la vitalitat i l'ànima de les nostres places i carrers.

Visca Sant Medir, visca la festa més dolça!
Pere Aragonés i García 

President de la Generalitat de Catalunya



Dolça
festa!



Estic molt contenta de poder escriure aquestes 
línies per una de les celebracions més emblemà-
tiques de la ciutat de Barcelona i del nostre país: 
la Festa de Sant Medir.

Fa gairebé dos-cents que els carrers dels bar-
ris de Gràcia, Sarrià, Sant Gervasi i La Bordeta 
s’omplen d’alegria i de caramels, gralles, cavalls 
i trons, i també de les colles que hi participen, 
i que organitzen la desfilada i la cercavila; ele-
ments que donen un caràcter especial a aquests 
dies. Aquesta és una tradició que atrau els més 
petits i fa gaudir els més grans.

La història d’aquesta celebració és un indicador 
de la seva vitalitat; i això és gràcies a la implica-
ció i la perseverança de les associacions, de les 
comissions de festes i de la Federació, per cele-
brar-la any rere any. Això ens hauria d’enorgullir a 
tots i a totes. Perquè l’organització de la festa suposa un gran esforç, però vosaltres hi poseu 
molta il·lusió i això es nota en el resultat.

Tenim un teixit associatiu que ha treballat i treballa perquè tant Sant Medir, com la resta del 
calendari festiu català, esdevinguin el punt de partida que volem, per a la recuperació de 
les festes tal com les recordem i ens agraden.

I és que les festes populars són un dels millors exemples de la tradició cultural d'una co-
munitat, i també de civisme i de cohesió social.

La cultura sempre, sempre, sempre, ens explica qui som, qui hem estat i qui serem, i la 
Festa de Sant Medir és un dels models a seguir que ho expliquen millor.

Veniu de lluny, i mireu el futur. Sumeu noves cares, noves propostes i noves maneres de 
pensar i de fer.

Sou un exemple i és un plaer festejar aquest any amb vosaltres!
Natàlia Garriga  

Consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya
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Un any més, arriba Sant Medir i milers de bar-
celonins i barcelonines, petits, joves i grans, ens 
preparem per participar de la tradició d’aquesta 
festa que es viu amb especial intensitat als bar-
ris de Gràcia, Sarrià, Sant Gervasi i La Bordeta. 
 
Sant Medir vol dir sobretot germanor, compartir 
l’alegria i gaudir plegats de les nostres tradicions 
als nostres carrers i places. La festa ens porta 
molts records i imatges plenes de somriures i 
felicitat: nens i nenes que recullen els caramels, 
trobades de famílies i amics per seguir la cerca-
vila, escoles del barri que surten al matí a veure 
desfilar els cavalls o els romeus i les romeves 
que saluden la gent. 
 
Darrere Sant Medir hi ha una llegenda de gai-
rebé dos segles que ha sabut adaptar-se als 
temps i convertir Sant Medir en un dia màgic 
que segueix emocionant grans i petits.
 
Aquest dia festiu, però, no seria possible sense l’esforç i el compromís de la Federació de 
Colles de Sant Medir. Per això vull donar les gràcies a totes les persones que hi treballeu per 
mantenir viva la il·lusió d’aquest dia. 
 
Veïnes i veïns, gaudim de la festa més dolça de l’any! 
 
Visca Sant Medir! 

 Ada Colau Ballano
L’Alcaldessa de Barcelona



Gràcia

Us desitgem una 
bona i dolça festa 
de SANT MEDIR

LA FESTA MÉS DOLÇA!
SANT MEDIR 2022
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Les Colles de Sant Medir

ELS TIVATS
Fundada l’any 1922 i 1970
Portadora de la bandera de la Federació

L’ANTIGA DE SANT MEDIR*
Fundada l’any 1861

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

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 

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 Victòria pel seu 75è aniversari... 
tota un victòria en els temps que corren!

*Lamentem que algunes colles no puguin sortir enguany 
per diferents raons i encoratgem als seus socis i sòcies 
a no decaure! L’any que ve us volem a totes!
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6 de febrer 
BENEDICCIÓ DE CARAMELS DE SANT MEDIR
11:30 h Benedicció dels caramels a l’Església de Sant Joan, a la Plaça 
Virreina, on hi ha una imatge dedicada a Sant Medir. 

12 de febrer
SOPAR DE GERMANOR DE SANT MEDIR
21.00 h Tradicional sopar de germanor de Sant Medir a l’Hotel Alimara de 
Barcelona amb l’assistència de les colles, entitats i diverses personalitats 
de la ciutat. Prèvia invitació privada.

19 de febrer
CORREFOC DE SANT MEDIR 
18.30 h Concentració de les Colles de Foc a Nil Fabra amb Gran de Gràcia.
Hi participen: Colles de Cultura Popular de Gràcia, de Sants i de Sarrià-
Sant Gervasi.
Recorregut: Nil Fabra, Gran de Gràcia, Sant Domènec i Plaça de la Vila 
de Gràcia.

20 de febrer
FESTA DEL PREGÓ DE SANT MEDIR
10.30 h 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 2022.
11.00 h Activitats, tallers i passejada a cavall a la Plaça de la Vila de Gràcia.
11.15 h Cercavila encapçalada per les banderes de les Colles de Sant 
Medir.
Hi participen: Colles de Cultura Popular de Gràcia, de Sants i de Sarrià-
Sant Gervasi.
Recorregut: Plaça Trilla, Gran de Gràcia, Travessera de Gràcia, Maria-
na Pineda i Plaça de la Vila de Gràcia.

Agenda d'actes
Activitat adaptada al 
llenguatge de signes



12.40 h El pregonet, acte sorpresa a càrrec dels més petits de la casa.
12.45 h El pregó, des del balcó de la seu del Districte de Gràcia, a càrrec 
d’Àlex Cano, capità del primer equip masculí del Club Esportiu Europa.

Del 21 de febrer al 6 de marc
CONCURS D’APARADORS
Els comerços dels Districtes de Gràcia, Sarrià-Sant Gervasi i Sants-
Montjuic que prèviament s’hagin inscrit al concurs, lluiran els seus 
aparadors guarnits amb motius de Sant Medir. L’entrega de premis 
serà el dia 28 de febrer i a la web de Sant Medir hi trobareu el llistat 
de comerços. 

27 de febrer
38ª PUJADA A PEU A L’ERMITA DE SANT MEDIR
8.00 h 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. 
Organitza: Colla Monumental

3 de marc

IMPOSICIÓ DE LLAÇADES DE SANT MEDIR A LES COLLES
13.00 h Missa en honor a Sant Medir a l’Esplanada del Miracle de l’Er-
mita, a Sant Cugat, on el Pare Lluís Victori, consiliari de la Penya Re-
galèssia, i en Mossèn Enric Subirà, consiliari de la Federació de Co-
lles, fan honor al Sant.
Un cop acabada la missa, es col·loquen les llaçades commemoratives 
a les banderes de les colles assistents.

SANT MEDIR A SANT GERVASI
Durant el matí, les colles de Sant Gervasi participen a la cercavila pels car-
rers i les places del barri i també es desplacen cap a Gràcia.

“El caramel té dolçor, llença’l dolçament”

Els caramels oficials de Sant Medir són sense gluten.

Durant el dia de Sant Medir un veterinari vetllarà pel 
benestar dels animals. Respectem-los entre tots!



Al vespre, es reuneix amb la resta de colles al carrer Sant Salvador per a 
realitzar la desfilada al barri de Gràcia.

SANT MEDIR A GRÀCIA 
Durant el matí, les colles participen en la cercavila pels carrers i les pla-
ces de Gràcia. A partir de les 10 hores 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 set del vespre, totes les colles es concentren pels carrers de Sant 
Salvador i Escorial per tal d’iniciar la desfilada a les 20 hores, encapça-
lada per la Guàrdia Urbana Muntada i la colla portadora de la bandera 
de la Federació.
Recorregut del vespre: Sant Salvador, Nil i Fabra, Gran de Gràcia i Pla 
de Salmeron, on les colles saluden a les autoritats presents.

6 de marc
SANT MEDIR A LA BORDETA
10.45 h Concentració de les colles participants en seguici al davant de la 
Parròquia de Sant Medir preparats per sortir encapçalades per la Colla 
la Parròquia de Sant Medir i la Guàrdia Urbana Muntada. 
Un cop finalitza la cercavila, les colles es reuneixen amb les seves ban-
deres 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 im-
posició de les llaçades a les colles assistents.
Organitza: Colla la Parròquia de Sant Medir
Recorregut: Constitució, Gavà, Alpens, Guadiana, Sants, Gayarre, Ga-
và, Constitució, Toledo, Manzanares, Andalusia, Riera de Tena, Consti-
tució, Viladecans, Corral i Mn. Amadeu Oller.

DIADA CASTELLERA DE SANT MEDIR
12.00 h Plaça del Consell de la Vila.
Organitza: Castellers de Sarrià. 
Hi participen: Castellers de la Vila de Gràcia, els Castellers de Sants, els 
Castellers de Sarrià i els Castellers de Sant Cugat. 





16 de marc
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “SANT MEDIR DESAPAREGUT”
Amb gairebé 200 anys, la festa de Sant Medir, que se celebra a Gràcia, 
Sarrià, Sant Gervasi, Sants, Ciutat Vella i Sant Cugat, s’ha convertit en tot 
un referent que festers, aplegadors de caramels, passavolants i fotògrafs 
viuen intensament. Ara, un conjunt de fotografies de la festa ocupen les 
pàgines d’aquest llibre per descobrir el que ha estat entre els anys 1900 i 
1980, mostrant amb tot el rigor històric la seva evolució en el temps, com 
també els costums socials, religiosos o polítics que ha experimentat en 
aquest període.
Hora: 20.00 h 
Lloc: La Violeta de Gràcia, carrer de Maspons, 6
Amb: Eloi Badia, regidor de l’Ajuntament de Barcelona Districte ce Gràcia 
/ Josep Anton Torralba, president de la federació de Colles de Sant Me-
dir / Josep Maria Contel, president del Taller d’Història de Gràcia Centre 
d’Estudis i autor del llibre

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 Gràcia.
Organitza: Fundació Festa Major de Gràcia, El Centre i Federació de Co-
lles de Sant Medir. 





Estigueu ben atents i atentes a la nostra pàgina web 
www.santmedir.org i a les xarxes socials.

19 de juny*
CONCERT DE SANT MEDIR 
En motiu del Dia Internacional de la Música, es celebrarà el concert de Sant 
Medir a la Plaça de la Vila de Gràcia. A concretar encara les actuacions que 
s’hi faran, però us podem avançar que es pretén comptar amb la participació 
d’algunes corals de Gràcia.
* data pendent de confirmació

Act ivitats pendents de concretar
PARTIT DE FUTBOL ENTRE PENYES DEL CEEUROPA I COLLES DE SANT MEDIR
A les instal·lacions del Club Esportiu Europa, es celebrarà el ja tradicional partit 
entre els membres de les penyes i de les colles de Sant Medir. Esperem la vos-
tra participació o els vostres ànims!

CONCURS DE DIBUIX
Amb la col·laboració de les escoles dels diferents districtes on es celebra Sant 
Medir, pretenem recuperar el concurs de dibuix que tant d’èxit havia tingut. 
Amb un munt de premis col·lectius per als més menuts i premis individuals pels 
alumnes més grans. 

MARATÓ DE TV3
Organització dels actes celebrats a Gràcia en motiu de Marató de TV3.

NADAL A GRÀCIA
Amb la col·laboració de diverses entitats de Gràcia es pretén impulsar l’esperit 
Nadalenc al centre de la Vila amb la realització de tallers, activitats i concerts a 
la Plaça de la Vila.




