
PASSEJANT PEL  

PARC NATURAL DE 

COLLSEROLA 2: 
 

de La Vila de Gràcia  

i Vallcarca 

a Sant Medir 
 

 
1888 – Pujant a l’ermita 

 

Dissabte 28 de Novembre de 2015 
8:30 h - Pç del Diamant - M Fontana 

9:00 h - Pç Oriol Caballero - M Vallcarca 
 

Organitza: 

 Grup Excursionista 

de l’Ateneu Llibertari de Gràcia 

 

Alt  Temps T. ac Km Km ac 

 Pç del Diamant  0:00  0,00 

 Pç Oriol Caballero 0:30 0:30 2,00 2,00 

225 Inici Parc Collserola 0:15 0:45 1,00 3,00 

400 Viver de Can Borni. 

Font. Punt de trovada 
0:30 1:15 2,00 5,00 

430 Mirador de Sant Cebrià. 

Punt de trovada 
0:35 1:50 2,20 7,20 

406 Pas del Reis 0:05 1:55 0,30 7,50 

225 Sant Medir. Font. 0:35 2:30 2,00 9,50 

 

A Sant Medir decidirme si menjem aquí o  

continuem fins el pantà de Can Borrell 

Alt  Temps T. ac Km Km ac 

225 Sant Medir. Font.  2:30 2,00 9,50 

264 Els cuatre camins 0:15 2:45 1,00 10,50 

210 Pantà de Can Borrell 0:15 0:15 1,00 11,00 
 

TORNADA: opció 1 

Alt  Temps T. ac Km Km ac 

210 Pantà de Can Borrell  0:00  0,00 

 Sant Cugat 1:30 1:30 6,00 6,00 

TORNADA: AGAFAR FERROCARRILS 
 

TORNADA: opció 2 

Alt  Temps T. ac Km Km ac 

210 Pantà de Can Borrell  0:00  0,00 

264 Els cuatre camins 0:15 0:15 1,00 1,00 

 Viaducte de Can Rives 0:30 0:45 2,00 3,00 

470 Font. Punt de Trovada 0:20 1:05 1,50 4,50 

400 Observatori Fabra 0:25 1:30 1,80 6,30 

225 Inici Parc Collserola 0:25 1:55 1,80 8,10 

 Bodega La Riera. 0:15 2:10 1,00 9,10 

 



EL VIVER DE CAN BORNI 
 

Es va construir amb motiu de l'Exposició Universal de 1929 com a jardí 

d'aclimatació de plantes de tot el món. Projectat per l'arquitecte, urbanista i 

paisatgista Nicolau Maria Rubió i Tudurí, director de Parcs i jardins de 

Barcelona, s'inspira en els jardins llatins i àrabs. 

Va ser reformat íntegrament l'any 2006. 

 

El disseny del jardí mostra la influència de la jardineria hispano-àrab, com a 

altres projectes coetanis de l'arquitecte com els Jardins de Laribal. Així, el 

terreny s'estructura en diverses terrasses per les que transcorre un canal d'aigua 

que mana d'una alberca superior, procedent d'una font de la muntanya. La 

vegetació està formada principalment per espècies mediterrànies.  

 

SANT MEDIR:  

DE LA LLEGENDA A LA TRADICIÓ 
 

La llegenda 

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 a 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 per l’indret buscant al Bisbe i li 

preguntaren al pagès, però no 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. 

 

Origens 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 primera notícia escrita apareix al Diari de Barcelona, l’any 1853, on 

s’informava als ciutadans de la gran Festa de Sant Medir que llavors aplegava 

ja a 300 persones d’arreu de Barcelona.  

El bon Vidal morí a Barcelona l’any 1856 a causa de la seva malaltia, però 

encara avui recordem la seva fita. 

 

1900 – ballant a l’entorn de l’ermita 

 

Actualment  

26 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 
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de bon matí amb la formació de les diferents colles en els seus locals socials 

per començar 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. 

 

L’ERMITA DE SANT MEDIR 
 

L’Ermita de Sant Medir, al terme municipal de Sant Cugat del Vallès, es 

troba a prop de l’antic camí romà d’Ègara (Terrassa) a Barcino (Barcelona) 

que -passant per Castrum Octavianum (Sant Cugat)- entrava a la serra de 

Collserola per la vall de Gausac (o vall de Sant Medir).El primer document 

que hi fa referència data de l’any 962. Es tracta d’una construcció romànica de 

caire tradicional. S’alça una planta rectangular de 8,8 x 7,3 metres i la sagristia 

es troba en un annex a l’ala esquerra. Coronant l’entrada de l’ermita es troba 

un campanar d’espadanya amb dues campanes. El seu interior és format per 

una volta de canó i compta amb un cor al qual s’hi accedeix per una escala de 

cargol. 

 

 
 

Actualment s’han trobat dades en les que es pot observar l’evolució de 

l’ermita: 

 

Fins 1446: Els monjos del monestir de Sant Cugat en tingueren cura. 

1447: Es troba inscrit en un relleu gòtic dedicat a la Santíssima Trinitat 

col·locat tot just damunt la porta d’entrada. 

1603: S’hi construeix el retaule de l’altar major amb la imatge de la Mare de 

Déu de la Vall de Sant Medir al centre. 

1916: Es substitueix la imatge original del retaule per la Mare de Déu del 

Roser. 

1922: Un incendi a la Vall de Sant Medir destrueix totalment l’interior de 

l’ermita. 

1962: La Federació de Colles decideix reformar la teulada  per risc 

d’enfonsament. 

1993 – 1996: Es fa un gran esforç per enaltir la imatge de l’ermita i el seu 

entorn. Es reposa una rèplica de la imatge de la Mare de Déu de la Vall de 

Sant Medir i la segona campana. La reforma d’una font al pla de l’ermita n’és 

també un fet destacat. 

 

1934 pujant per la Rabassada 

Actualment, la colla de La Penya Regalèssia és l’encarregada voluntàriament 

de mantenir el bell paratge de la Vall de Sant Medir.  



EL PANTÀ DE CAN BORRELL 
 

És una antiga presa situada a la serra de Collserola. El pantà ocupa una 

superfície de 0,2 hectàrees. Es tracta d'un petit pantà que disposa d'una presa 

en desús que recull les aigües del torrent de les Monelles, uns centenars de 

metres abans d'on aquesta desemboca a la riera de Sant Medir.  

 

Es va construir per proporcionar aigua a la masia de Can Borrell, aquesta 

funció ja no la realitza; la masia es dedica a la restauració i els camps són de 

conreus de secà. 

 

Pel que fa a la vegetació, l'entorn del pantà es troba dominat per un bosc 

mediterrani d'alzina i pineda mediterrània de pi blanc. Cal destacar, però, la 

salzeda mixta que creix a la cua del mateix pantà. El fet de trobar un punt 

d'aigua enmig d'una massa forestal fa que el pantà de can Borrell esdevingui 

un espai de certa importància per a tots els vertebrats així com per a la 

reproducció d'amfibis i invertebrats aquàtics. Pel que fa als factors que 

influencien negativament l'espai cal destacar la presència de gambúsia.
  

 

Anecdòticament, l'any 2006, es va trobar un caiman d'ulleres de 90 

centímetres; una espècie exòtica que devia haver estat alliberada per algun 

particular. 

 

EL VIADUCTE DE CAN RIBES 
 

Fa uns 100 anys, la família Ribes va començar a aixecar un edifici, enmig de 

Collserola, amb vistes al Vallès,  Montserrat, Obac i Montseny, entre d’altres.  

 

El projecte, fos el que fos, va quedar inacabat.  A les ruïnes s’hi accedeix pel 

viaducte de Can Ribes, o de la Rabassada, que va ser construït entre 1908 i 

1909.  

 

Travessa el fondal que hi ha en la capçalera del torrent de la Rabassada. Té una 

llargada de 85 metres, una amplada de 5’7 metres, una alçada màxima de 19 

metres i 16 ulls.  

 
 

 

 

L´ATENEU LLIBERTARI DE GRÀCIA 
 

El projecte d’Ateneu Llibertari sorgeix de la confluència de diverses iniciatives que ja 

funcionen a la Vila i els barris veïns –com ara la llibreria-editorial Aldarull, la 

Universitat Lliure Uri Caballero o l'Assemblea Llibertària de l'Oca–, de la 

reincorporació de gent que va formar part de l’antic Ateneu del carrer Perill i de 

l’adhesió d'individualitats i petits col·lectius. Els origens plurals fan del nou Ateneu 

un espai transversal d’edats i experiències, ric per la seva heterogeneïtat i 

l’acumulació de vivències diverses. 
 

Encara que jove i innovador, el nostre projecte té unes arrels profundes a Gràcia, on, 

des de finals de segle XIX, la presència de les idees llibertàries ha estat constant: 

publicacions, ateneus, cooperatives, escoles racionalistes, col·lectivitzacions, revoltes 

i bullangues omplen la història d’un poble gelós de la seva identitat, amic de 

l’associacionisme, amant de la llibertat, la festa, la vida col·lectiva, la solidaritat i el 

suport mutu. 
 

A l'Ateneu, les sòcies tindran lloc per desenvolupar els seus projectes, a la vegada que 

l'espai estarà a disposició del veïnat que vulgui autoorganitzar-se de manera 

independent, sense lideratges ni directrius forànies. Per tot això, construïm una 

associació assembleària que potenciï l’autogestió veïnal i la democràcia directa. 
 

Actualment, ja estan funcionant el grup de Recuperació de la Memòria Històrica, el 

de Excursionisme, el de Hack Lab i la Universitat Lliure. En preparació, un Menjador 

Popular, una Escola Lliure, un Ateneu d’Oficis, un Esplai i tot allò que les sòcies 

vulguin tirar endavant. 

Animeu-vos i participeu a l’Ateneu !!! 

 

EL GRUP EXCURSIONISTA DEL ATENEU 
 

El grup excursionista de l'Ateneu Llibertari de Gràcia és un projecte que desde 

l'experiència col·lectiva i prenent com entorn la natura pretén fomentar les relacions 

de companyerisme entre les persones que hi participan. Es tracta d'estar amb les 

companyes, tot sortint de l'àmbit urbà i del temps accelerat que aquest ens imposa, i 

que sovint ens engulleix, i gaudir de la natura de forma col·lectiva. Tanmateix, durant 

les excursions del grup també es pretén anar adquirint coneixements relacionats amb 

l'entorn descobert: els trets característics de la cultura i la història del lloc visitat, de la 

seva geologia, nocions sobre la fauna i la flora, etc. 
 

D'altra banda i com a tret essencial, el grup excursionista té la voluntat de fomentar el 

funcionament participatiu i autogestionari. La idea és que qualsevol persona que 

participi del grup pugui proposar excursions a fer. Tot serà benvingut! En cada sortida 

es proposarà fer una assemblea per decidir entre totes la propera excursió del grup. Es 

triarà dia, hora, lloc, i a gaudir! 
 

Companyerisme, natura i llibertat! 
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