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Sant Cugat viurà un Sant Medir atípic, sense aplec i amb actes telemàtics
La celebració de Sant Medir també es veurà marcada per la
situació actual. La pandèmia torna a modificar actes
tradicionals a la ciutat i, aquest cop, se suspèn el tradicional
Aplec a l'Ermita el dia del copatró de Sant Cugat, aquest
dimecres 3 de març.

En aquest context, l'Ajuntament, amb l'objectiu de tenir present a la ciutat la festivitat, manté una recepció
institucional dimarts a la tarda i el concert a l'Església del Monestir, que anirà a càrrec del grup 'The Ministers
of Pastime', que es farà a les nou de la nit del dimecres, i s'hi podrà accedir amb invitació.
També es manté la tradicional missa, però es mou a l'església del Monestir a les vuit del vespre. Durant el
matí, però, l'ermita de Sant Medir estarà oberta per a aquelles persones que la vulguin visitar.
A més, s'han organitzat més activitats per al mateix dia, com l'estrena del vídeo l''Auca de Sant Medir (o les
faves que van florir)', una animació recitada a partir de l'auca original que va fer TRAÇ l'any 1977, amb motiu
del Congrés de Cultura Catalana. El vídeo s'emetrà el mateix dimecres a les deu de la nit al canal de Youtube
de l'Ajuntament. El programa es completa amb una exposició de fotografies antigues de l'Aplec a les places
d'Octavià, de la Vila i de Lluís Millet, que es podrà veure fins al 8 de març.
Programa de Sant Medir
Fins al 8 de març. Exposició de fotografies antigues de l'Aplec de Sant Medir. Dimarts, 2 de març. A les 18.45
h, recepció institucional de Sant Medir.Dimecres, 3 de març. Durant el matí, es pot visitar l'ermita de Sant
Medir.Dimecres, 3 de març. A les 20 h, missa de Sant Medir al Monestir.Dimecres, 3 de març. A les 21 h,
Concert 'The Ministers of Pastime' al Monestir.Dimecres, 3 de març. A les 22 h, l'estrena del vídeo l''Auca de
Sant Medir'. Al canal Youtube de l'Ajuntament.
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