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Sant Cugat manté viva la tradició de Sant Medir en ple Carnaval
Sant Cugat se cita de nou a l'emblemàtica ermita del copatró
de la ciutat, Sant Medir, aquest diumenge per celebrar el
tradicional Aplec anual. El Club Muntanyenc (CMSC) serà
enguany el banderer coincidint amb el 75è aniversari de
l'entitat en una trobada que manté l'estructura habitual i
arrencarà ben d'hora al matí, a un quart i cinc de nou, amb la
sortida dels Gegants de Sant Cugat, en Joan i la Marieta, a
peu cap a l'ermita. La jornada viurà dues estrenes, serà el
primer Sant Medir com a alcaldessa de Carmela Fortuny i
també el primer del nou rector de la Parròquia de Sant Pere
d'Octavià, Emili Marlés.

Els banderers
El Club Muntanyenc Sant Cugat (CMSC) va néixer l'any 1944 com una entitat de caràcter cultural, esportiu i
pedagògic amb l'objectiu de fomentar 'la cohesió popular', l'ecologisme i l'amor per la muntanya i el medi
natural'. Actualment té gairebé 2.000 socis, impulsors de la majoria d'activitats del club amb l'ajuda d'un equip
de tècnics. Des del seu naixement, ha format part indestriable del teixit associatiu de la ciutat. Són els
organitzadors, entre d'altres, de la Marxa Infantil de Regularitat, una de les activitats més participades de la
ciutat. Disposa de seccions d'atletisme, de gimnàstica i d'un rocòdrom. L'any 2004 va ser la primera entitat
santcugatenca en rebre la Creu de Sant Jordi.
Plaça d'Octavià
8:20h Sortida a peu dels Gegants de Sant Cugat, el Joan i la Marieta, cap a l'ermita de Sant Medir
9:00h Xocolatada popular
9:30h Arribada dels Banderers
10:00h Cercavila dels Banderers de Sant Medir. Recorregut: plaça d'Octavià, carrer de Santiago Rusiñol,
carrer de Santa Maria, carrer de Xerric i plaça de Barcelona
Plaça de Barcelona
10:15h Recepció de l'alcaldessa, Carmela Fortuny, als Banderers
10:30h Sortida del seguici cap a l'ermita de Sant Medir
Activitats a l'ermita de Sant Medir
11:45h Ballada de Sardanes amb la Cobla Contemporània
12.30h Arribada dels Gegants
12:45h Toc de campanes, arribada dels banderers i lliurament de la bandera a l'alcaldessa
13:00h Ofici religiós
13:30h Parlaments
13:50h Actuació d'entitats de cultura popular de Sant Cugat
14:45h Ballada de Sardanes amb la Cobla Contemporània
18:00h Concert d'orgue amb Patrick Valls
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