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LA LLEGENDA DE SANT MEDIR

El bon pagès Medir visqué vora l’any 303, durant el domini romà de Diocle-
cià, 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 cons-
tantment 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 Jesu-
crist, 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 in-
dret 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, pe-
rò 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 martiritza-
ren fins la mort.

ORÍGENS DEL ROMIATGE

Segons la tradició, el 1830 Josep Vidal i Granés, forner i veí de Gràcia, va iniciar la romeria a l’ermita 
de Sant Medir des de casa seva, a la cantonada del carrer Gran amb Sant Marc, a la banda de mar, on 
també hi tenia el forn, com a compliment de la prometença que havia fet al sant d’anar-hi si el guaria 
d’una malaltia que patia. Per fer ben visible el sentit de l’acte, va anar muntat en una mula o cavall, es 
va fer acompanyar musicalment d’un sac de gemecs i tamborino i es va dedicar a repartir dolços durant 
el seu trajecte per la vila. Aquest és l’origen mitològic de la festa, perpetuat i transmès durant dècades i 
dècades sense màcula de dubtes. Però això és només l’inici d’una gran investigació, de la que us donem 
més detalls més endavant.

L’ACTUALITAT

Actualment, 22 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 mig-
dia, 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.
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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La veritat és que no estem en el millor moment de la nostra Festa. La pan-
dèmia no només ens ha fet mal perdent a persones properes i estimades, 
sinó que ha significat un canvi molt important en la manera de gestionar 
el dia a dia. És increïble com s’han elevat els preus de les matèries pri-
meres i, de rebot, la de tot allò que es necessita per dur a terme la nostra 
estimada activitat. Això es suma a la malèfica burocràcia, cada cop més 
senzilla i afable (entenguis, si us plau, la ironia) que fa que cada cop sigui 
més tediós voler continuar.
Però tota aquesta gent, com fabricants, distribuïdors, proveïdors, tècnics, 
polítics, i un llarg etcètera, no tenen present la força de voluntat que tenim 
totes les persones que formem part de la Festa de Sant Medir, i de les tra-
dicions i la cultura popular en general. Ara és el moment de ser més fortes, 
més valentes i de tenir clar que totes volem un mateix objectiu: mantenir 
viva la Festa de Sant Medir. És per això que us demano que siguem per-
sones més enèrgiques, imaginatives, constants, treballadores, lluitadores 
i tots els adjectius que cregueu que necessitem per fer-nos fortes i pode-
roses davant de tantes adversitats.
De veritat que no tenim preu, i com a exemple la Colla Moderna i la Colla Monumental que enguany cele-
bren 75 anys de lluita i festa. Moltes felicitats!
Gràcies a tothom, a les entitats que compartiu i ajudeu a fer possibles totes les nostres esbojarrades idees 
i planificacions, i a la gent per voler ser al nostre costat a cada activitat dia rere dia.
Més que mai:
Visca la Cultura Popular!!!
Visca Sant Medir !!!

Junta Directiva Sant Medir
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Genets dalt d'un cavall, una bandera, i tot seguit els romeus. Només 
qui viu Sant Medir en té prou amb aquesta frase per reviure un univers 
de sensacions. De cop les orelles senten crits d'alegria i els ulls veuen 
l'esclat de color dels caramels per tot arreu. I és que Sant Medir és una 
festa molt nostra, una festa única. Una festa que se celebra ja fa gairebé 
200 anys -aviat està dit!- i que, any rere any, omple places i carrers de 
música, de cavalls, carros i carrosses, de caramels, d'alegria i vitalitat.
Sant Medir també és fer camí plegats. És avançar, sempre endavant, 
amb els que hi han estat sempre i els que han arribat no fa tant. És la 
dolçor de conviure i gaudir plegats la festa, la tradició, la vida. Per això, 
com cada any cal donar les gràcies a totes les colles i a totes les perso-
nes que feu possible la celebració d'aquesta festa i manteniu viva una 
tradició que, conjuntament amb altres referents culturals, ens defineix i 
cohesiona com a societat i com a poble.
Visca Sant Medir, visca la Dolça Festa!

Pere Aragonés i García 
President de la Generalitat de Catalunya

Em fa molta il·lusió poder tornar a escriure unes línies per a la Festa de 
Sant Medir, una de les celebracions més emblemàtiques de la ciutat de 
Barcelona i del nostre país. És la festa que tanca l’hivern i dona la ben-
vinguda a la primavera.
Des de fa gairebé dos-cents anys que Gràcia té en la seva festa de Sant 
Medir un senyal d’identitat. Colles d'arreu de Barcelona, però sobretot 
d'aquest barri surten cada tres de març al carrer i tot allò que durant el 
dia a dia no acostumem a veure hi té cabuda: gent endiumenjada amb 
penjolls de faves i poms de violetes a la solapa, tones de caramels al car-
rer, empentes i trepitjades, soroll i música que es barregen amb les mira-
des de les àvies i l’emoció de la canalla. Sant Medir és una festa de tots.
I és que la cultura no es fa sola. La construïm tots dia rere dia, amb cada 
acció que fem, cada sèrie, obra de teatre, pel·lícula o obra d’art que cre-
em i mirem; amb cada llibre que escrivim i llegim; amb cada cançó que 
escoltem, cantem i ballem; amb cada llengua que parlem, i amb cada 
associació cultural en què participem. I les festes populars són un dels millors exemples de la tradició 
cultural d'una comunitat, i també de civisme i de cohesió social.
La cultura ens explica qui som, qui hem estat i qui serem, i la Festa de Sant Medir és un clar exemple. Ho 
feu possible tots aquells que treballeu incansablement des de les associacions, les comissions de festes 
i la Federació. L’organització d’una festa popular d’aquesta magnitud suposa un gran esforç, ho sabeu 
millor que ningú, però la il·lusió que hi poseu es veu reflectida en el resultat.
Us animo a seguir fent-ho i mantenir viva una de les festes més emblemàtiques del país. Un any més, és 
un plaer festejar amb vosaltres. Bon Sant Medir, graciencs!

Natàlia Garriga Ibáñez
Consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya
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S’apropa la primavera i això vol dir que arriba el moment de gaudir d’una 
de les celebracions més estimades de Barcelona, la més dolça de l’any: 
la Festa de Sant Medir. 
Aquesta tradició inunda de dolços els carrers i places dels barris de la Vi-
la de Gràcia, Sarrià, Sant Gervasi i La Bordeta. Famílies, amics i escoles 
surten a veure la cercavila més estimada pels infants. Sota una intensa 
pluja de caramels i llaminadures, obren bosses, galledes i paraigües amb 
la il·lusió d’endur-se a casa algun petit trofeu. 
Gairebé dos segles després que es comencés a commemorar, aquesta 
tradició segueix avui més viva que mai. Any rere any, cavalls, romeus i ro-
meves desfilen en una gran cercavila de carrosses, música i sentiments 
compartits, en una jornada plena d’alegria per als més petits, però tam-
bé per a aquells que ja no ho són tant. 
Vull donar les gràcies a la Federació de Colles de Sant Medir i a totes les 
persones que, amb la seva feina, contribueixen a fer que la celebració 
segueixi tan arrelada als nostres barris. Sense la vostra dedicació el dia de Sant Medir no seria tan espe-
cial. Gràcies pel vostre esforç que fa del 3 de març un dia màgic. 
Veïnes i veïns, desitjo que passeu una dolça festa! 
Visca Sant Medir! 

Ada Colau Ballano 
L’Alcaldessa de Barcelona
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Segons la tradició, el 1830 Josep Vidal i Granés, for-
ner i veí de Gràcia, va iniciar la romeria a l’ermita de 
Sant Medir des de casa seva, a la cantonada del 
carrer Gran amb Sant Marc, a la banda de mar, on 
també hi tenia el forn, com a compliment de la pro-
metença que havia fet al sant d’anar-hi si el guaria 
d’una malaltia que patia. Per fer ben visible el sentit 
de l’acte, va anar muntat en una mula o cavall, es va 
fer acompanyar musicalment d’un sac de gemecs i 
tamborino i es va dedicar a repartir dolços durant el 
seu trajecte per la vila. Aquest és l’origen mitològic 
de la festa, perpetuat i transmès durant dècades i 
dècades sense màcula de dubtes.

Gràcies a les recerques d’Esteve Camps, la 
tradició es va completar amb dades biogràfiques 
essencials reals de Josep Vidal. Així, sabem que 
neix a la parròquia de Santa Maria del Mar, que 
el 1808, de nen, s’instal·la amb la seva família al 
carrer de l’Hospital de Sant Cugat del Vallès, que el 
1822 s’allista al Regiment de Voluntaris Reialistes, 
que el 1825 se’n llicencia i torna a Sant Cugat i que 
el 1826, als 23 anys, es casa amb Teresa Roig a la 
parròquia del Pi, d’on és ella. Un dels testimonis 
del casament és un veí de Gràcia que havia estat 
company de Vidal als Reialistes, fet que esdevé la 
seva primera vinculació documentada amb la vila. 
Esteve Camps també dona a conèixer el testament 
que atorga Josep Vidal el 1856, any en què mor el 
14 d’octubre, a partir del qual sabem que la casa 
familiar és efectivament al carrer Gran de Gràcia 
amb Sant Marc, banda mar, i que li sobreviuen cinc 
fills: Dolors, Josefa, Teresa, Joan i Modest.

A partir d’altres fonts, com l’historiador Miquel 
Brasó o documents procedents de Sant Cugat, sa-
bem més coses de la vida d’en Vidal. Per exemple, 
que la seva família actual conserva encara avui dia 
un document de 1833 escrit de la seva pròpia mà 
en què explica que es veu perseguit per un funcio-
nari de Sant Cugat que el vol denunciar per desa-
fecte al règim per la seva pertinença als Reialistes. 
També hi diu que ja una primera vegada havia estat 
empresonat uns dies a la Ciutadella pel mateix mo-
tiu i que havia estat exonerat de tot càrrec. Aquests 
fets són els que justifiquen la hipòtesi elaborada 
per Josep Maria Contel segons la qual la promesa 
de la romeria a Sant Medir hauria estat no per una 
malaltia sinó per pregar al sant que intercedís en 
l’alliberament. D’altra banda, un document sant-
cugatenc explica com s’esdevingué la crema del 
monestir el 1835 i com els monjos van salvar la 
vida com van poder. I concreta que el germà de 
Josep Vidal, l’Ignasi, forner del monestir, va salvar 
també la vida i feu la prometença d’allistar-se a les 
files carlines. Finalment, a la Guía de forasteros 
de Barcelona, publicada per Manuel Saurí el 1849 
(una espècie de pàgines grogues de l’època), s’es-
menta un tal Josep Vidal, forner, instal·lat al carrer 
Major de Gràcia, número 53. Ara sabem, pels cen-
sos de contribucions conservats als arxius munici-
pals de Barcelona, que aquest número correspon 
a la finca ubicada a la cantonada del carrer Gran 
amb Sant Marc, a la banda de muntanya.

ORÍGENS DEL ROMIATGE, NOUS APUNTS HISTÒRICS

Escriptura de la compra per part de Josep Vidal de la casa que fa 
cantonada als carrers Gran de Gràcia i Sant Marc, banda mar, el 1847 
(Arxiu Històric de Protocols de Barcelona)

Registre municipal de naixement del fill de Josep Vidal, Joan Vidal, 
amb domicili a la cantonada dels carrers Gran de Gràcia i Sant Marc, 
banda muntanya, el 1842 (Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona)
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Totes aquestes informacions, però, no són ni 
molt menys suficients per cobrir un gran forat 
de trenta anys en la vida de Vidal, els que van 
de 1826 a 1856, sense més dades biogràfiques 
conegudes. Són anys clau perquè dins d’aquest 
període hi ha l’any d’inici de la romeria, segons el 
que estableix la tradició, i la confecció del brodat 
que la família conserva amb una imatge de sant 
Medir al camp de faves, obra de la filla Dolors i 
datat el 1848.

Però ara, arran de noves indagacions dutes 
a terme per Josep Maria Contel i Jordi Guilera, 
aquest forat ja no és buit. Ara es poden dir força 
més coses. Per començar s’ha descobert l’origen 
de la vinculació de la família Vidal amb Sant Cugat 
del Vallès. A finals del segle XVIII i principis del 
XIX s’ha documentat una altra família Vidal instal-
lada al carrer Hospital d’aquesta vila, procedent 
del mateix poble de la Baixa Cerdanya (Olopte) 
d’on era originari el pare de Josep Vidal, Simó. 
Cal recordar que quan Simó va a viure a Sant 
Cugat s’instal·la en aquesta casa Vidal del carrer 
Hospital i es fa forner del monestir, igual que el 
seu fill Ignasi. També s’ha pogut documentar la 
defunció a Sant Cugat d’un primer Josep Vidal i 
Granés, nascut a Barcelona el 1798 i mort un any 
més tard, a l’edat d’un any i quatre mesos.

D’altra banda, ja ubicats en la recerca a Grà-
cia, s’ha pogut determinar que el 1830 el terreny 
on la tradició fixa l’inici de la romeria, la canto-
nada dels carrers Gran de Gràcia i Sant Marc, és 
zona rústica i que just el 1831 es parcel·la i es 
ven, però a propietaris que no són Josep Vidal. 
També sabem que el 1826, un cop casat, va a 
viure amb la seva dona a Sant Cugat i s’hi està 
com a mínim fins al 1835. Consta als registres de 
naixements de la parròquia de Sant Pere d’Octa-
vià el naixement de fins a sis fills a Sant Cugat, 
cinc dels quals no arriben a la pubertat (Dolors, 
Sabina, Pere, Josep, Genís i Mercè). Igualment 
es constata que el 1840 ja és a Gràcia, exercint 
com a forner, i que l’Ajuntament de Barcelona li 
imposa una multa per estafar amb el pes del pa. 
En la seva defensa al·lega que desconeix la nor-
mativa municipal perquè és un expatriat i fa poc 
que viu a Gràcia. Dos anys més tard, el 1842, 
trobem Josep Vidal instal·lat a la cantonada del 
carrer Gran amb Sant Marc, però a la banda de 
muntanya, on hi havia hagut el magatzem de les 

Columnes i actualment hi ha el McDonalds. Allà 
neixen els seus fills Joan, el 1842, i Modest, el 
1846. Finalment, el 1847 Vidal compra la casa 
familiar on mor i on actualment hi ha fixada la 
placa que les colles de Sant Medir li van dedi-
car el 1957, en commemoració del centenari de 
la seva mort, a la cantonada dels carrers Gran i 
Sant Marc, a la banda de mar.

La recerca també ha dut a consultar altres do-
cuments notarials relatius a Vidal, com ara testa-
ments anteriors al finalment vàlid. A partir d’aquests 
escrits legals s’ha pogut concretar encara més la 
seva data de naixement, una altra incògnita no do-
cumentada i que ballava entre 1802 i 1803, i ara es 
pot situar entre el 23 de maig i el 4 de juny de 1802.

Per tant, totes aquestes noves dades ens si-
tuen Josep Vidal a Sant Cugat del Vallès fins al 
1835, i ja a Gràcia pels volts de 1840. El 1842 viu 
al carrer Gran amb Sant Marc, però a la banda de 
muntanya, i s’hi està ben bé fins al 1846. No és 
fins a la data tardana de 1847 que compra la casa 
on la tradició diu que va començar la romeria. El 
gran buit en la seva vida s’ha omplert gairebé del 
tot. Ara només cal concretar-ne un altre de més 
petit però que és cabdal per a la història dels orí-
gens de la festivitat de Sant Medir des de Gràcia: 
els anys que van de 1835 a 1840.

Quadre de Sant Medir sembrant les faves, bordat per la seva filla Do-
lors Vidal l’any 1848 (Josep Maria Contel)
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AGENDA

4 DE FEBRER

SOPAR DE GERMANOR DE SANT MEDIR

20.30 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 in-
vitació privada.

12 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.

19 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 2023.

11.00 h
Activitats, tallers i passejada a cavall a la Plaça de la Vila 
de Gràcia.

11.00 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, Mariana Pineda i Plaça de la Vila de Gràcia.

12.40 h
El pregonet, a càrrec dels alumnes de l’Escola del Pare 
Poveda.

12.45 h
El pregó, des del balcó de la seu del Districte de Gràcia.

DEL 21 DE FEBRER AL 6 DE MARÇ

CONCURS D'APARADORS

Els comerços dels Districtes de Gràcia, Sarrià-Sant Ger-
vasi 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.
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25 DE FEBRER

CORREFOC DE SANT MEDIR

17.30 h
Tabalada des de la Plaça del Sol fins l’inici de la cercavila.

18.30 h
Cercavila de les Colles de Foc al carrer Nil Fabra amb 
Gran de Gràcia.

18.30 h
Encesa conjunta Gràcia-Sant Medir. Estrena d’un final 
d’acte que ens mostrarà els colors de la Dolça Festa a 
través de la pirotècnia, que s’iniciarà amb els colors de 
la Vila i ens portarà a un final de llum i colors en el que hi 
participaran totes les Colles de Foc.
Hi participen: Colles de Foc de Gràcia, de Sants i de 
Sarrià-Sant Gervasi.
Recorregut: Nil Fabra, Gran de Gràcia, Sant Domènec i 
Plaça de la Vila de Gràcia.

26 DE FEBRER

39a PUJADA A PEU A L'ERMITA DE SANT MEDIR

08.00 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 MARÇ

IMPOSICIÓ DE LLAÇADES DE SANT MEDIR A LES COLLES

13.30 h
Missa especial en honor a Sant Medir a l’Esplanada del 
Miracle de l’Ermita, a Sant Cugat, encapçalada pel Mos-
sèn Emili Marlés, rector de la Parròquia de Sant Pere 
d'Octavià de Sant Cugat, i en Mossèn Enric Subirà, con-
siliari de la Federació de Colles.
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 carrers i les places del barri  i també 
es desplacen cap a Gràcia.
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 places 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 19.30 hores, encapçalada 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 salu-
den a les autoritats presents.

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
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5 DE MARÇ

SANT MEDIR A LA BORDETA

10.45 h
Concentració de les colles participants en seguici al da-
vant 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 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 bene-
dicció i imposició de les llaçades a les colles assistents.
Organitza: Colla la Parròquia de Sant Medir
Recorregut: Constitució, Gavà, Alpens, Guadiana, 
Sants, Gayarre, Gavà, Constitució, Toledo, Manzanares, 
Andalusia, Riera de Tena, Constitució, Viladecans, Cor-
ral i Mn. Amadeu Oller.

RECOMANACIONS I PRECUACIONS

Respecteu els animals: no us apropeu ni els llenceu 
caramels
No us apropeu a les rodes dels carros ni dels camions
Amb canalla molt petita, mireu de seguir la festa des 
d’una distància prudencial i sempre sota el control 
dels adults
En cas de necessitat, adreceu-vos als cossos de se-
guretat i al personal de l’organització que es troben 
distribuïts per tot el recorregut.
A la zona de Pla de Salmeron hi ha un espai habilitat 
per a persones amb discapacitat
Recordeu que tots els caramels i llaminadures són 
gentilesa dels romeus i romeves de Sant Medir. Gau-
diu-los amb seny!

DIADA CASTELLERA DE SANT MEDIR

12.00 h
Plaça de la Virreina 
Organitza: Castellers de la Vila de Gràcia
Hi participen: Castellers de la Vila de Gràcia, els Caste-
llers de Sants, els Castellers de Sarrià i els Castellers de 
Sant Cugat. 

12 DE MARÇ

PARTIT DE FUTBOL ENTRE PENYES DEL 
CEEUROPA I COLLES DE SANT MEDIR

09.00 h
A les instal·lacions del Club Esportiu Europa, es cele-
brarà 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!

Us desitgem 
una feliç 

festa de 
Sant Medir!
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11 D'ABRIL

ENTREGA DE PREMIS DEL CONCURS DE DIBUIX

18.30 h
Espai Can Musons
Amb la col·laboració de les escoles dels diferents dis-
trictes 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. 

20 D'ABRIL

ENTREGA DE PREMIS DE CONCURS LITERARI VILA 
DE GRÀCIA

19.00 h
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 Colles de Sant Medir. 

25 D'ABRIL

ENTREGA DE PREMIS DEL CONCURS FOTOGRAFIA I 
INSTAGRAM

19:00 h
Espai Can Musons 

17 DE JUNY

CONCERT DE SANT MEDIR 

En motiu del Dia Internacional de la Música, es celebra-
rà el concert de Sant Medir a l’Auditori Jordi Fàbregas al 
Centre Artesà Tradicionarius (CAT). A concretar les ac-
tuacions que s’hi faran.

23 DE JUNY

RECOLLIDA FLAMA DEL CANIGÓ

18:00 h
Rebuda de la Flama del Canigó a la Plaça Sant Jaume i 
trasllat a peu fins a Gràcia.

19:30 h
Cercavila amb la col·laboració de les Colles de Cultura 
Popular de Gràcia des de Jardinets de Gràcia fins a la 
Plaça de la Vila, on es celebra es fa lectura del manifest 
a la Plaça de la Vila i s’encén la Foguera de Sant Joan.

16 DE DESEMBRE

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

DEL 29 DE DESEMBRE 
AL 3 DE GENER

NADAL A GRÀCIA
Organització d’activitats nadalenques amb la realització 
de tallers, espectacles i concerts per a totes les edats a 
la Plaça de la Vila de Gràcia.
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ALTRES ACTIVITATS

16 DE FEBRER

ARRIBO DEL REI CARNESTOLTES
Organitza: Fundació Festa Major de Gràcia

7 DE MAIG

TROBADA NACIONAL DELS 3 TOMBS DE CATALUNYA

12:00 h
Caldes de Montbui, la trobada reunirà més una cin-
quantena d’entitats associades a la Federació Cata-
lana dels Tres Tombs de Catalunya, inclosa la Fede-
ració de Colles de Sant Medir.
Organitza: Federació Catalana dels Tres Tombs de 
Catalunya

MITJANS DE JULIOL

PRIDE PARADE BARCELONA

Participarem a la tradicional Manifestació de l’orgull 
LGTBI a Barcelona.
Organitza: Pride Barcelona

15 D'AGOST 

CERCAVILA DE CULTURA POPULAR DE LA FESTA 
MAJOR DE GRÀCIA

Organitza: Fundació Festa Major de Gràcia

10 i 11 DE SETEMBRE

DIADA NACIONAL DE CATALUNYA A GRÀCIA

10/9 - 18:00 h
Acte oficial a la Biblioteca Jaume Fuster

11/9 - 10:00 h
Ofrena floral al Monument de Rafael Casanova
Organitza: Col·lectiu d’Entitats G6

Estigueu ben atents i atentes a la nostra pàgina 
web www.santmedir.org i a les xarxes socials, on 
s’aniran confirmant les dates de les activitats pen-
dents de confirmar i penjant molta més informació.
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Les Colles de Sant Medir

Aniversaris Baixes

ELS PATUFETS
Fundada l’any 1980

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 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

LA PESSIGOLLA
Fundada l'any 1981

CAL ROS
Fundada l’any 1983 

DOLÇA 
Fundada l’any 1985

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

25è aniversari 
Colla del Cau

75è aniversari  
Colla la Moderna

de Gràcia

75è aniversari  
Colla Monumental

Colla Llibertat Gracienca 

Colla l'Amistat de Gràcia
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LA JUNTA DE LA 
FEDERACIO DE COLLES 
DE SANT MEDIR

Josep Antoni Torralba Amarilla
President 

Isaac Puig Carretero
Vice-president

Sònia Cortés Hermida
Secretària

Josep Maria Redondo 
Tresorer

Ester Rodríguez Costa
Vocal

Mireia Sans
Dunia Pullina
Col·laboradores

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

www.santmedir.org
federacio@santmedir.org

/festasantmedir
 /stmedir
/santmedir
/channel/UCyInaiT92Z-
nlbDfEhYed3w

Amb el suport institucional de:

Amb la col.laboració de:

Mitjans de comunicació:

Formem part de:

Reconeixements:

Medalla d'Honor de Barcelona 2018

Agraïm la col·laboració 
de l’acidH en l’elaboració 
d’aquest programa
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