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La festa de Sant Medir 2021 comença amb el pregó
El diumenge 28 de febrer tindrà lloc el pregó de Sant
Medir, amb la participació d'elements festius dels barris
relacionats amb la festa. Enguany la celebració no
tindrà desfilades ni llançament de caramels però
l'esperit es mantindrà viu.
Llegir més

Sabies que...

Sant Medir era un pagès que vivia a la serra de Collserola?
Les faves, una ermita a la serra de Collserola, el peregrinatge de Josep Vidal Granés, els
caramels que es llancen a la Vila de Gràcia... per entendre el significat de la festa de
Sant Medir, primer cal conèixer tots aquests detalls.
Llegir més

Comença l'Any Manuel
Cubeles amb motiu del seu
centenari
L'any 2021 es dedica al coreògraf Manuel
Cubeles, fundador de diversos esbarts i
recuperador de danses tradicionals.

L'any 2021 se celebra l'Any
Joan Tomàs
Amb motiu del 125è aniversari del
naixement del compositor i folklorista Joan
Tomàs i Parés.
Llegir més

Llegir més

La festa de Sant Medir 2021
ja té cartell!

Les Festes de Sant Josep
Oriol 2021 engeguen motors
amb dues exposicions

El cartell de la festa de Sant Medir és obra
de Jaume Gubianas i representa la
Fins al 4 d'abril es pot visitar a la Casa
tradició de la festa.
dels Entremesos l'exposició de les festes
de Sant Josep Oriol, que incorpora
Llegir més
novetats.
Llegir més

Participa al concurs del
cartell de la Festa Major de
Gràcia 2021
Els cartells es poden presentar
telemàticament fins al 12 de març.
Participa-hi!
Llegir més

El bacallà, l’estrella de la
cuina quaresmal
Els productes que porta a les mans la
Vella Quaresma ens donen moltes pistes

El refranyer contra les dones
El refranyer és una font de saviesa
popular, però hi ha casos en què és
totalment desfasat, com ara la visió que
es dóna moltes vegades de la dona.
Llegir més

Qui és la Vella Quaresma?
La Vella Quaresma és una dona amb set
cames, un bacallà i un cistell, i representa

de la gastronomia d’aquest període.
Llegir més

el període de l'any que precedeix la
Setmana Santa.
Llegir més

Sant Medir, una festa que
agermana diversos barris
barcelonins
A banda de la Vila de Gràcia, vuit barris
més tenen o han tingut colles de Sant
Medir al llarg de la història: Sant Gervasi,
Sarrià, Sants, la Salut, el Camp d’en
Grassot, la Bordeta, el Poble-sec i el
Raval.
Llegir més

Qui era Josep Vidal Granés,
l’impulsor de la festa de Sant
Medir?
La història més estesa diu que 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
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