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Els imprescindibles de la Mercè: Dissabte 24 de
setembre
Enguany el dia de la Mercè s'escau en dissabte i això
fa que en una sola jornada s’uneixin els actes
tradicionals del dia de la Mercè i els del dissabte de
festa major. Ens espera un dia molt intens i ple
d’actes de cultura popular des de primera hora del
matí fins a la matinada! Hi haurà el Seguici de la
Mercè, els balls protocol·laris, la diada castellera de
les colles locals, la cavalcada, la passejada de les
bèsties…
Llegir més

Els imprescindibles de la Mercè: Diumenge 25 de
setembre
El diumenge de festa major l’activitat s’intensifica: hi
ha trobades de bastoners, de falcons, sardanes,
concerts de cant coral... També cal destacar el
correfoc, amb la tabalada prèvia i l’obertura de les
espectaculars portes de l’Infern. Enguany no podeu
deixar escapar el Toc a Plegar, el tradicional acte de
final de festa, que presenta novetats.
Llegir més

Sabies que...

La Mercè té el seu ball propi?
El 'Galop de la Mercè' és un ball exclusiu de les festes de la Mercè que es balla com a
cloenda de la MercèDansa a la plaça de Sant Jaume. És una dansa oberta a tothom i,
per participarhi, només cal que porteu un mocador... i moltes ganes de ballar!
Llegir més

Els imprescindibles de la
Mercè: Dijous 22 de
setembre
Dijous al vespre arrenca la festa major de
Barcelona amb la sortida del Seguici
Inaugural i la lectura del pregó. Després
comença el Toc d’Inici amb els balls
protocol·laris de tots els elements que
formen part del Seguici Popular.
Llegir més

Els imprescindibles de la
Mercè: Divendres 23 de
setembre
La vigília de la Mercè es fa una festa
gegantera molt singular,en què les
parelles de gegants i els membres de la
colla desfilen disfressats i competeixen
entre ells. A més enguany les Jornades
Internacionals Folklòriques tornen a fer
parada a Barcelona.
Llegir més

El correfoc, un invent
barceloní
Un dels actes més populars i
concorreguts de les festes de la Mercè
és el correfoc però poca gent sap que va
ser inventat a Barcelona. Fins i tot té una
data concreta de naixement: les festes
de la Mercè del 1978.
Llegir més

Mercè Dansa 2016: Danses
vives de tot Catalunya
relacionades amb el menjar i
el beure
‘Ballar, beure i menjar’ és el lema del
festival Mercè Dansa d’enguany, que ens
oferirà una selecció de danses vives que
es fan a tot Catalunya i en què, d’una
manera o altra, el menjar i la beguda són
els protagonistes.
Llegir més

Cap de setmana casteller per
la Mercè
Dues de les cites més destacades del
calendari casteller de la ciutat són per la
Mercè. A més enguany la festa major ens
les porta porta seguides: dissabte la
diada castellera de les colles locals i
diumenge la de les convidades.
Llegir més

La Mercè i les sardanes, una
història d’amor llarga i
prolífica
Les sardanes són un dels actes més
antics i que s’han fet de manera gairebé
interrompuda durant les festes de la
Mercè. El programa d'enguany continua
farcit d’actes sardanistes entre
concursos, audicions i ballades populars.
Llegir més

Cita amb la dansa al palauet
Albéniz per la Mercè
Ja fa uns quants anys que els amants de
la dansa tenen un nou punt de trobada
dins les festes de la Mercè: el palauet
Albéniz, que acull cada any alguns dels
espectacles més innovadors de dansa
tradicional que es fan per la festa major
de Barcelona.

Per la Mercè... folk!
Enguany per la Mercè més musical
podrem gaudir d’una bona oferta de folk
amb Inxa Impro Quartet, Jordi Molina i el
duet format per Marcel Bagés i Maria
Arnal. També hi haurà espai per les
havaneres i la música de banda.
Llegir més

Llegir més
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