




La llegenda de Sant Medir
E l bon pagès Medir visqué vora 

l’any 303, durant el domini ro-
mà 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 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, però no es cregueren la seva 
història i, sentint-se enganyats, tornaren en busca de 
Medir, un cop hagueren capturat al Bisbe, i els empre-
sonaren 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 fun-
dador 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 bo-
na 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 se-
va prometença.

L’any 1830, quan ja es trobava mi-
llor, va iniciar el que seria el primer 
romiatge. El següent any fou acom-
panyat 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.

Actualment, 25 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 comen-
çar 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.

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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Aquest serà el quart Sant Medir 
amb nosaltres al capdavant, i 

com és lògic, significa el final d’un 
cicle on hem intentat portar la nos-
tra festa al lloc que creiem que ha 
d’ocupar en el panorama cultural 
i tradicional de Catalunya. Si ho 
hem aconseguit o no, ja ho diran 
els demés.

Com sabem, estem en uns mo-
ments complicats per a l’associ-
acionisme en general i per a Sant 
Medir en particular. El canvi de 
normatives i exigències ens porta a 
un futur no gaire prometedor, on 
el cansament de la gent que, vo-
luntàriament, dedica el seu temps 
per a dur a terme les activitats que 
omplen la vida de la ciutadania del 
país, pot ser la clau per a la seva 
continuïtat.

Per sort, i potser sonarà poc mo-
dest, col.lectius com els Romeus de 

tres, com fem cada any, l’esforç tan 
meravellós que dueu a terme.

Les paraules cohesió social, vo-
luntariat, integració, col.laboració, 
germanor, etc. són la base de la 
nostra festa després de 185 anys. 
I hem d’afegir-hi una de molt im-
portant i que ens fa ser una mica 
diferents als demés, que és: altru-
isme. Potser no li donem el valor 
que té pel fet que es reparteixen ca-
ramels i llaminadures, però no ens 
enganyem, és increïble, quasi bé 
un miracle. En resum, som únics i 
estem orgullosos de ser-ho.

Que tinguem tots un bon Sant 
Medir i que el gaudim durant 
molts anys més (si ens deixen)!

Visca Sant Medir!
Visca Catalunya!

Junta Directiva
Federació de Colles  de Sant Medir

Sant Medir, entre d’altres amb els 
que convivim habitualment, són 
els herois que mantenen la cultura 
i les tradicions amb molts i molts 
anys d’història tot i les dificultats. 
Per això, agrair-vos a tots vosal-
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Caramels, llaminadures i tota mena de llepolies ja estan a punt per 
celebrar un any més la Dolça Festa de Sant Medir, ser llançades des 

dels carros dels romeus i les romeves i omplir les bosses de la gernació 
que, cada 3 de març, atapeeix els carrers de la Vila de Gràcia.

Ben aviat, de bon matí, carros, tartanes, cavalls i genets surten dels 
locals de les colles per començar la cercavila. Al migdia, l’Ermita de 
San Medir, al bell mig de Collserola, celebra el tradicional Aplec amb 
la presència de tot el seguici del romiatge. I després de compartir un 
bon dinar i molta alegria, mitja volta cap a Gràcia, on l’expectació és 
màxima.

El moment més desitjat i la imatge més representativa de la Dol-
ça Festa arriba al vespre, amb la tradicionals pluja de caramels. Però 
aquest fet no és sinó el reflex i la culminació d’una jornada molt llarga, 
així com dels molts esforços i de les moltes hores de feina esmerçades 
per les colles, que fan possible que la veneració gracienca de Sant Me-
dir i el romiatge es succeeixi any rere any. 

El calendari festiu de Gràcia és ben dens, amb esdeveniments i ce-
lebracions compartides amb la ciutat i el país i d’altres més singulars i 
característiques, com aquest dia de Sant Medir, una jornada que uneix 
devoció pel sant màrtir i pagès i que es professa també als barris de 
Sarrià, Sant Gervasi i la Bordeta. 

La festa no seria possible, però, sense el compromís i la determina-
ció de les colles, agrupades al voltant de la Federació de Colles de Sant 
Medir, l’entitat que manté viva la prometença del forner gracienc Josep 
Vidal. Gràcies a les persones que en formen part, la ciutat de Barcelona 
pot gaudir d’una jornada plena de gresca, somriures i dolçor.

Les meves darreres paraules són per desitjar un molt bon Sant Me-
dir a tothom, que els romeus i les romeves mantinguin la tradició, que 
les colles acabin ben cansades del tràfec del dia i que les bosses de 
grans i petits s’omplin de caramels i d’alegria.

Visca la Dolça Festa!

Artur Mas
President de la Generalitat de Catalunya





Any rere any, a finals de l’hivern, la Festa de Sant Medir esdevé a 
la ciutat de Barcelona i a la serra de Collserola un esdeveniment 

molt participatiu. Una nova demostració que la cultura popular és ca-
paç d’incorporar al nostre temps el sentit de la tradició, i fer que la 
societat contemporània sigui encara més viva.

Sant Medir és l’esclat de les colles, la vistositat dels cavalls i dels 
carruatges, la gatzara de la cercavila, els caramels i les llaminadures 
que llancen els romeus que fan que aquesta sigui sempre una dolça 
festa... Sant Medir és la visualització que les nostres arrels es perpetu-
en però alhora es renoven. Des del sentit culturalment integrador que 
ens distingeix.

Em plau felicitar la Federació de Colles de Sant Medir i totes les 
colles que hi són vinculades per fer-nos gaudir d’una festa que contri-
bueix a reforçar els vincles entre la capital del país i el seu entorn. La 
Catalunya d’avui també progressa per la interacció entre les dinàmi-
ques urbanes i els espais naturals, un dels models positius que tenen 
les societats de garantir el seu futur.

Ferran Mascarell
Conseller de Cultura





Un any més, em plau adreçar-me a tots vosaltres amb motiu de 
la Festa de Sant Medir. Una de les tradicions més dolces i en-

tranyables de la nostra ciutat, que rememora la prometença feta pel 
devot Josep Vidal i Granés a Sant Medir, per tal d’agrair-li que l’ha-
gués curat d’una greu malaltia.

Transcorreguts gairebé dos segles des del primer romiatge a ca-
vall a l’ermita de Sant Medir, cada any els veïns i veïnes de Gràcia, 
Sarrià i la Bordeta, segueixen celebrant aquesta festa amb la mateixa 
il.lusió i entusiasme de sempre, mantenint i renovant l’esperit d’una 
tradició que constitueix un bon exemple de la riquesa i del patrimoni 
col.lectiu de la nostra ciutat, a preservar i difondre.

Més enllà de l’esperit alegre i festiu que impregna al seu pas la 
cercavila de les colles, mentre petits i grans s’esperen amb delit per 
omplir-se les butxaques de caramels i llaminadures, vull expressar el 
meu agraïment més sincer als romeus i romeves pel seu compromís 
cívic i ciutadà, i per fer de cada 3 de març una diada especial.

En uns moments difícils i complicats com els actuals, la perseve-
rança, el treball en equip i la generositat que ens demostren aquells 
qui, any rere any, fan possible aquesta Festa, són un bon exemple 
per a tothom.

Us desitjo a totes i a tots una feliç Festa de Sant Medir, alhora que 
us convido a participar-hi activament amb civisme i respecte, per tal 
que la Dolça Festa esdevingui, novament, un èxit en tots els sentits. 

Xavier Trias
Alcalde de Barcelona



Les Colles de Sant Medir
Victòria
Fundada l’any 1947 
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 Gracienca
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

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

L'Amistat de Gràcia 
Fundada l’any 1975

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

Els Patufets 
Fundada l’any 1980



Agenda d'actes
7 de febrer

SOPAR DE GERMANOR DE SANT MEDIR
A les 21 hores es celebra el tradicional sopar de ger-

manor de Sant Medir a l’Hotel SB Icària, a l’avinguda 
Icària 195, amb l’assistència de les colles, altres entitats 
i diverses personalitats de la ciutat.

15 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 2015.

A partir les 11:30 hores cercavila encapçalada pels 
banderers acompanyats de les Colles de Cultura Po-

pular de Gràcia amb un petit recorregut des de la Pla-
ça Trilla fins a la Plaça de la Vila de Gràcia.

A partir de les 11 del matí, passejada a cavall i al-
tres 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 Districte de Gràcia, el pregó.

22 de febrer

BENEDICCIÓ DE CARAMELS DE SANT MEDIR
A les 11:30 hores del matí es procedirà a la be-

nedicció dels caramels a l’Església de Sant Joan, a la 
Plaça Virreina, on hi ha una imatge dedicada a Sant 
Medir.



1 de març

CAMINANT A L’ERMITA DE SANT MEDIR
31ª pujada a peu a l’Ermita de Sant Medir organit-

zada per la Colla Monumental. A les 8 del matí sorti-
da 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 home-
natge a en Josep Vidal i Granés, fundador de la nos-
tra 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 carrers de Sant Salvador i Escorial per tal d’iniciar 

la desfilada, encapçalada 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 Fa-
bra i Gran de Gràcia, per acabar la desfilada al Pla de 
Salmeron, on les colles saludaran a les autoritats pre-
sents.

SANT MEDIR A SARRIÀ
Durant el matí, les colles del barri de Sarrià cele-

bren la diada de Sant Medir amb una cercavila pels 
carrers i places i, com és habitual, es trobaran a la Pla-
ça 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 desfilada 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 partici-

pen en la cercavila 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 Re-
galèssia, i en Mossèn Enric Subirà, consiliari de la Fede-
ració de Colles, fan honor a Sant Medir.

Un cop acabada la missa, es col.loquen les llaçades 
commemoratives a les banderes de les colles assistents.

8 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 Par-
ròquia de Sant Medir i la Orquestra Municipal de la 
Guàrdia Urbana Muntada. 

El recorregut és el següent: Constitució, Gavà, Al-
pens, Guadiana, Sants, Gayarre, Gavà, Constitució, 
Toledo, Manzanares, Andalusia, Riera de Tena, Cons-
titució, 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 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 benedic-
ció i imposició de les llaçades a les colles assistents.

15 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 Gràcia, a la Plaça del Raspall. 

22 de març
DIADA DE SANT MEDIR AL C.E. EUROPA

Les Colles de Sant Medir jugaran un partit amistós 
contra les Penyes del Club Esportiu Europa. A l’inici 
del partit, el President de la Federació de Colles realit-
zarà la sacada d’honor.

28 de març
TORNEIG DE DÒMINO DE SANT MEDIR

Lloc i horari a concretar.
Més informació a www.santmedir.org.

10 d’abril
ENTREGA DE PREMIS DELS 
CONCURSOS DE DIBUIX I LITERARI

A les 18 hores, a la seu del Districte de Gràcia, en-
trega de premis dels concursos de dibuix i literari amb 
una xocolatada de fi de festa.

17 d’abril
ENTREGA DE PREMIS DEL 
CONCURS DE FOTOGRAFIA

A les 20 hores, a la seu del Districte de Sarrià-Sant 
Gervasi (pl. del Consell de la Vila, 1), entrega de premis 
del concurs de fotografia de Sant Medir. 

Data a determinar
TORNEIG DE FUTBOL 7

Torneig de futbol 7 a les instal.lacions del Club Es-
portiu Europa entre les entitats del G6. Inscripcions i 
més informació a www.g6gracia.cat o a les seus de les 
entitats del G6.

www.santmedir.org

federacio@santmedir.org
facebook.com/festasantmedir

twitter.com/stmedir
instagram.com/stmedir




