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Marta Tatjer: 'Amb la Mercè em vaig reinventar la
ciutat'
Marta Tatjer és una de les persones que més va
contribuir a treure Barcelona de la foscor del
franquisme. Com ella mateixa diu, es va reinventar la
ciutat. I va fer servir la festa major per fer-ho.
Llegir més

Sabies que...

Els esbarts i sardanistes es troben al Palauet Albéniz aquesta
Mercè?
Per la Mercè els esbarts i sardanistes de la ciutat es donen cita al Palauet Albéniz, un
any més. La cita serà dissabte 21, diumenge 22 i dimarts 24.
Llegir més

Mercè'19: els actes de
cultura popular del
divendres 20 de setembre
El pregó, el Toc d'Inici i la Passejada de
les Bèsties són algunes de les activitats
imprescindibles del primer dia de la
Mercè.

Mercè'19: els actes de
cultura popular del dissabte
21 de setembre
El Mercè Dansa, el correfoc, la mostra de
ball de bastons, el cant coral... són alguns
dels actes destacats del dissabte de festa
major.

Llegir més

Mercè'19: els actes de
cultura popular del diumenge
22 de setembre
Sardanes, castells, esbarts, falcons,
havaneres... són els protagonistes dels
actes de cultura popular més destacats
del diumenge de festa major.
Llegir més

Llegir més

Mercè'19: els actes de
cultura popular
imprescindibles del dilluns
23 de setembre
El dia 23 de setembre és la vigília del dia
gran. És una data per preparar-se, per
tornar a omplir el carrer després d'un petit
parèntesi al matí. Al vespre hi haurà la
Cercavila de Vigília, el Carilló i la
Xambanga!
Llegir més

Mercè'19. Els actes de
cultura popular
imprescindibles de dimarts
24, diada de la Mercè.
El dia 24 de setembre està marcat en
vermell al calendari. És el dia de la Mercè
i la ciutat es converteix en una gran festa
per celebrar-ho amb els castells, el
Seguici, les sardanes, la Cavalcada o el
Piromusical!

Les dues diades castelleres
de la Mercè'19
Tornen les diades castelleres de la Mercè.
Enguany hi haurà la Diada Històrica el
diumenge 22 i la de colles locals, que com
sempre serà el dia de la Mercè, dimarts
24.
Llegir més

Llegir més

El Mercè Dansa 2019 aplega

Les ballades de sardanes de

balls relacionats amb arbres,
flors i plantes
El Mercè Dansa torna el dissabte 21 com
un escenari ideal per repassar els balls
tradicionals del país. Enguany tots els
balls tindran motius vegetals.
Llegir més

la Mercè'19
El programa actual de la Mercè continua
farcit d’actes sardanistes entre concursos,
audicions i ballades populars. Enguany
n’hi ha vuit, repartits en els cinc dies que
dura la festa.
Llegir més
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