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Arrenca el cicle Bandes als Ateneus
El certamen arrenca aquest cap de setmana de la
Mercè amb dos concerts diumenge al migdia: la Banda
Simfònica Roquetes- Nou Barris de Barcelona al Teatre
de Sarrià i la Societat Musical del País Valencià a
Barcelona ‘La Valenciana’ al Casino l’Aliança del
Poblenou.
Llegir més

Sabies que...

Encara ets a temps de veure les tres exposicions d’imatgeria
festiva de la Mercè?
Com és tradicional, el Seguici Popular de Barcelona s’exhibeix al Palau de la Virreina;
els gegants, gegantons, nans i capgrossos de tota la ciutat es poden veure a la Mostra
de Gegants del Pati Manning; i les bèsties fogueres barcelonines s’apleguen al vestíbul
de la Casa de la Ciutat.
Llegir més

Els actes de cultura popular
imprescindibles de la Mercè:
Divendres 22 de setembre

Els actes de cultura popular
imprescindibles de la Mercè:
Dissabte 23 de setembre

http://p3trc.emv2.com/HM?b=4vj5kkiFaP1tE4HZC6Ng-F3Mp8rIIDdn6qt5EcIKrcbR8RNamqnpmE2RzEnSLlrh&c=KN868D4FVG-wO_uEJB2Gzg
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Divendres arrenca la festa major amb la
lectura del pregó i el Toc d'Inici. Cal no
passar per alt la ballada de sardanes ni la
passejada de les bèsties.
Llegir més

Els actes de cultura popular
imprescindibles de la Mercè:
Diumenge 24 de setembre
El diumenge de festa major l’activitat
s’intensifica: hi ha matinades, el Matí
Gegant, el Seguici de la Mercè, els balls
protocol·laris, la diada castellera de les
colles locals, la cavalcada…
Llegir més

Diada castellera doble per la
Mercè
Durant la temporada castellera a
Barcelona, hi ha diades gairebé cada cap
de setmana, però una de les cites més
destacades de tot el calendari de la ciutat
és per la Mercè.
Llegir més

Danses de tot Catalunya, una diada
castellera de primer nivell i el famós
correfoc són alguns dels actes més
destacats de la vigília de la Mercè.
Llegir més

Els actes de cultura popular
imprescindibles de la Mercè:
Dilluns 25 de setembre
Enguany el dilluns s'uneix a la festa amb
ball de bastons, falcons i moixiganga al
matí i, a la tarda, la colenda de les
Jornades Internacionals Folklòriques i el
Toc a plegar.
Llegir més

Les danses vives ‘noves’ de
Catalunya, al Mercè Dansa
2017
El festival, que fa 25 anys, mostrarà set
balls de provinents de Blanes, Cornellà de
Llobregat, Manresa, Sant Miquel de
Fluvià, Tàrrega, Benifallet i Vilanova i la
Geltrú.
Llegir més
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Les sardanes, un clàssic de
la Mercè
El programa actual de la Mercè continua
farcit d’actes sardanistes entre concursos,
audicions i ballades populars. Enguany
n’hi ha sis, de repartits en els quatre dies
que dura la festa.
Llegir més

Cita amb els esbarts i la
sardana al palauet Albéniz
per la Mercè
La cita d’enguany serà dissabte i
diumenge 23 i 24 de setembre, i els
esbarts i les colles sardanistes que hi
participen ballaran al ritme de diverses
cobles.
Llegir més
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