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Torna Sant Medir, la festa més dolça
 

 

Sant Medir és una festa coneguda per les tones de

caramels i llaminadures que es llancen al públic des

de cavalls, carrosses i camions. Es fa el 3 de març, la

diada del sant, a tres barris de la ciutat: Gràcia, Sarrià

i Sant Gervasi. Tot i la seva popularitat, els orígens

centenaris de la festa són molt curiosos i poc

coneguts.

Llegir més
 

 

La Bordeta també fa Sant Medir
 

 

Quan alguns altres barris de la ciutat —Sarrià, Sant

Gervasi i Gràcia— ja han celebrat Sant Medir, arriba

el torn del romiatge de la Bordeta. Aquest barri

sempre fa la festa el diumenge següent a la diada del

sant, que enguany s’escau el 8 de març. A la Bordeta

les penyes només surten en cercavila al matí, al

voltant de la parròquia que hi ha dedicada al sant.

Llegir més
 

 Sabies que...  
 

Els romeus de Sant Medir van carregats de símbols?
 

Durant la festa els romeus porten un llacet amb una fava i una medalleta del sant a la

solapa. També es guarneixen amb un pom de violetes, flor que resisteix el fred de

l’hivern i que, per tant, es deixa veure en aquesta època de l’any.
 

Llegir més

 

 

http://p3trr.emv2.com/HS?b=kQP-xzgFcOfUl3Zi7OPIu_WGpYGPwnwnBD8yVUK4-Zu-On1JCjm4bhVew_ijcs79&c=MarExYWsYbpPxZWc0uo9PQ
http://p3trr.emv2.com/HS?b=XyRaScLaw4Q4_dZJ1gTGhQoJTmIgc-KUVLXsHWf_Yd5g0mKgJ1RPioljE_pcdgNH&c=DHOZ0XbsyPpCRBoiG7_FPg
http://p3trr.emv2.com/HS?b=sezczTE94zFObwZCNivKZmBlH_QFJNbZJLNoxprEd86o-CpPzllZF_FoPxzPjV5P&c=d0UGaLlRVOWb0NZL7Eh8jA
http://p3trr.emv2.com/HS?b=Z360BaW61p_bpBwb2jXxfW0yyPnxHUABTYN0tTNe-IvEBuxxw-Hx4v-qctYAaQPp&c=04vMaWQAdy2ZndDaxSrU8w
http://p3trr.emv2.com/HS?b=WY7XQ9UYQkvNFLl5b8t9IrQYMcSN-5y2FzvEqdoaRO3ViaS1Qx7fRK7ZlkHlVjBz&c=zVNgaLXFriE8VVD6rzTAPQ
http://p3trr.emv2.com/HM?b=6cUMHS2Z9SoLniAEpdSyHJ76f3RecasS2w7Cf9La6EpfrQKqWYoOk06_izs1H5ej&c=6GaSLOMadQJoNqW0mclr2w
http://p3trr.emv2.com/HS?b=gteTm7fCCxZEfEVQJN4YIfpU2Tgz-zk1Kt52XEgP6TFZTHJqwbfpHGVuXJQLLASi&c=11AxQkm4gSnWrEX_r7yCAw
http://p3trr.emv2.com/HS?b=FTHGbQGnPaB8MKz60kZ59iXvdC4_4CGrejQCd8arRWyVNJ_qOHoM5J8LgI38cZex&c=3dWb3pvo7fT49y_DO0Tc_g
http://p3trr.emv2.com/HS?b=rWG3CSazXWo_iYrGGvPj8rXi5mg5taxJAwPUetJk22Az5otFg4bnd7i7IN2to3-j&c=r760T5DolqrGmSWeyvmyzg
http://p3trr.emv2.com/HS?b=PXGWwfWPLGkLmduN2KkztzwNvSrjCW4CyhYytccFO3ZaTOCAsgnu1ZRExjvyIYr2&c=r79uDb933Q6466L1olGIDw
http://p3trr.emv2.com/HS?b=OX9ROQoEPr2yntPMkv_jBwiIPhWfWJT2OcmBZhMXShaDvlf-h_SwJq-uZ0xNQPQb&c=E8c6L5hqyTAN8UyGuwfKJw


 

Qui era Josep Vidal Granés,

l’impulsor de la festa de Sant
Medir?

 

La història més estesa diu que Josep

Vidal era un forner que feia penitència

perquè el sant l’havia guarit d’una

malaltia però estudis recents demostren

que els orígens de la festa podrien estar

vinculats al carlisme i a una estada a la

presó.
 

Llegir més

 

 

 

La llegenda de Sant Medir de

Barcelona
 

Qui era Sant Medir? On vivia? Per què va

ser martiritzat? Què hi tenen a veure les

faves en la història? Tot i que

segurament la llegenda del pagès no és

certa entendreu perquè cada 3 de març

es va en romiatge fins a l'ermita de la

serra de Collserola.
 

Llegir més

 

 

 

El Poble Espanyol presenta
la seva colla gegantera

 

Des de final de la dècada de 1980, el

Poble Espanyol té uns gegants propis.

Després d’estar força anys inactius, ara

un grup de veïns del barri de Sants ha

decidit de formar una colla i tornar a fer-

los ballar. Les peces es presentaran

diumenge 8 de març amb una festa al

Poble Espanyol.
 

Llegir més

 

 

 

El Departament de Cultura
constitueix el Consell de

l'Associacionisme
 

Dissabte passat es va constituir el

Consell de l’Associacionisme Cultural, el

màxim òrgan consultiu del Departament

de Cultura pel que fa a la cultura popular

i l’associacionisme. Aquest nou òrgan vol

aplegar a tots els representants de totes

les vessants de l’associacionisme cultural

perquè hi tinguin veu directa.
 

Llegir més

 

 

 

© Copyright: Ajuntament de Barcelona

http://p3trr.emv2.com/HS?b=DoOSBIoSMubI-h8HxJG_2-iRQqiaSMb3fI6Gp0zj18Bj4n3PvS7xry-GKUpgTObg&c=lv3bebgZ3qa0ro8usZyKGQ
http://p3trr.emv2.com/HS?b=VhtUTublb65PoxqLWQMxY48fatyIydhgoV6cRFfrd0AmM-cYSZOGsUHzoYjhUu1i&c=DhziAMnPjX-cdNLXZ0KSEA
http://p3trr.emv2.com/HS?b=dDOcwwqdWeehaQ42sNM2PgNOw-ahkD9oxNXVTVWkUwmbpJi3bZ5pvABNSQWtLeCs&c=5FRUdR0Z4Lw8xh-8IEt82Q
http://p3trr.emv2.com/HS?b=3LkxRBdWQvj4kn6aE79BVRxdsxgo_H1i4XXADu-XrfubKCiZ7J_nS_f2rZVgaoUC&c=p0DEzYZ1zMr6YcGQ-mrAPw
http://p3trr.emv2.com/HS?b=_2rPWzt8uql4kIUyC4Gdj9Z1hbC_rnsLCssZao6u11fwsHfSvhMmBOO1SPkscl9T&c=tKbA9dN8XtdnzjJO_5Ij0g
http://p3trr.emv2.com/HS?b=D4rJGY4SUy8V2dyqmjoMpPD_njVW2SJ4pblyJyP7ZnKQZNlVWz6atWna_9naL4S1&c=NVbyAwhSPg0QPL52EVo2yg
http://p3trr.emv2.com/HS?b=u0pOVoB5h-o9xc_H3nBgZxWqlp4_Ti9DaiAYEqRYViGq6elcVva3LhDXQYI7ZDSg&c=BNE3Gx1bEE6TUY752QvOew
http://p3trr.emv2.com/HS?b=-Ex2PlsjStPNNbeTCKazD3FlNGcCzHOJ1U3J6f5kbEQiSPOHvPazwSEgat8GQA_d&c=nTnqFHaTaQ30DsYet48LBw
http://p3trr.emv2.com/HS?b=_75uPw3gGSbFMjRxnSJMd215ULzqe0RvRdaz4UHHOhbadIG3XdBUXzE7E_GbiEjw&c=jbiBIf0ap9SrCpFker2K3A
http://p3trr.emv2.com/HS?b=nHI21OZQehWdfjxequb1o2OAGG-WNq_tOMPonuN4NoAlLVbndY29u4qshf7MdLAI&c=Uamhcq9I0ZS8rM02II7cjA
http://p3trr.emv2.com/HS?b=49Ox3j05diR2fI6yLa1xZ78Bf-jU2536ZOhm5G_ZwVES34Xw83bYXPhVt9-5HQCQ&c=c9olkBDgmkR4qzDjb2STyQ
http://p3trr.emv2.com/HS?b=WhCvm0C9cvsZ3S8bXfKkOXsvUYzER98KuYnKthL1OSMymwdcpHpQ0rQlK5TKtUJR&c=ICGt_DZl-zeeCpOkuCHJXQ
http://p3trr.emv2.com/HS?b=mk3rj1SO4zCm5_x6BKETawzDEEVUX2SsBVCwnSqEMkDCV7WERrbRJ2pzlMghMZUy&c=ldkJ7US2FlimALtR4KGdJQ
http://p3trr.emv2.com/HS?b=yT3ikcZ_R2sjyYwP7RK2kStVDNs8oHOWeyn9uuoRXusvJ2xO40k57-RlZvjFCa12&c=GvIauPC8iTi0K0bI1_qXog
http://p3trr.emv2.com/HS?b=mzA_A5gumTDq6MnysQT925jz9v2RcLkzedmAzfG2ZeA2pbRVx_f5PhMuO2kyRsIs&c=HXKV52HQUrQgIrq1zW_Gdg
http://p3trr.emv2.com/HS?b=3hgPMsD-_qQttezQW510wXYGJjNTf2D-MZYRXWi6Ejey6urQAFFz2No2M7OGyBiL&c=fMqYxavSVHQy4eFVXGxLsA


D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999. de 13, de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal,

l'informem que les seves dades personals s'incorporaran al f itxer "Serveis d'Atenció al Ciutadà" de l'Ajuntament de

Barcelona, amb la f inalitat de gestionar la comunicació de l'Ens i altres tràmits. Les seves dades no seran cedides

a tercers. Vostè consent expressament en el tractament de les seves dades per la f inalitat indicada. Podeu

exercitar els drets d'accés, rectif icació, cancel·lació i oposició, adreçant-vos per escrit al Registre General de

l'Ajuntament: Pl Sant Jaume 2, 08002 Barcelona,indicant clarament en l'assumpte Exercici de Dret LOPD. Si vol

donar-se de baixa d'aquest butlletí electrònic faci clic aquí.

Aquest és un correu automàtic sense servei de resposta.

Si vols posar-te en contacte amb nosaltres, clica aquí

http://www.e-bcn.cat/newsletters/subscribe/unjoin.php?email=esther.estela@partal.cat]&bcnpopular=1
mailto:culturapopularbcn@info.e-bcn.cat

