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Estimats barcelonins i barcelonines,

Al setembre, Barcelona reprèn el ritme després de l’es-
tiu amb un munt d’activitats però, sens dubte, la gran 
protagonista de l’inici del nou curs és sempre la Festa 
Major de la Mercè. Uns dies en què tots gaudim al mà-
xim participant en els actes programats, omplint els car-
rers i compartint les millors mostres de la nostra cultura 
popular i tradicional, que ens emocionen i ens omplen 
d’orgull. 

La Mercè és també una magnífica ocasió per posar en 
relleu el caràcter obert de Barcelona al món. Enguany 
confirmem una vegada més que la nostra ciutat està 
disposada a incorporar les innovacions amb rapidesa, i 
que, tot i estar situats al sud del continent, no deixem 
mai de tenir un ull posat al nord d’Europa. Us convido a 
comprovar-ho gaudint de les propostes més creatives 
de la cultura sueca que ens presenta Estocolm, la ciutat 
convidada de la Mercè 2014. 

Barcelona ha estat, alhora, la ciutat convidada del Fes-
tival de la Cultura d’Estocolm aquest mes d’agost, on 
han participat grups i espectacles amb el segell més ge-
nuí de la nostra ciutat. Un intercanvi que es fonamenta 
en una manera de fer ciutat que Barcelona i Estocolm 
comparteixen, basada en la cultura, el coneixement, la 
creativitat, la innovació i el benestar. 

La Mercè 2014 serà un compendi de les principals tradi-
cions catalanes i una mostra del caràcter més innovador 
i creatiu de Barcelona. Durant la festa veureu sardanes, 
castells, dracs, gegants, i també les darreres creacions 
dels millors artistes del moment, que participen en el 
festival Mercè Arts de Carrer o que ens oferiran concerts 
per tota la ciutat. 

La banda sonora de la Mercè tornarà a acollir ritmes de 
tota mena: pop, rock, música amb arrels tradicionals, 
concerts de l’OBC i la Banda Municipal. I també els sons 
dels nous temps, l’especialitat d’un festival íntimament 
lligat a la nostra festa major, el BAM, que enguany in-
clourà ritmes suecs en la seva programació. 

Aquest any, per acabar, un piromusical inoblidable clou-
rà no tan sols la Mercè, sinó també els actes de comme-
moració del Tricentenari dels Fets del 1714, que ens ha 
servit per conèixer millor la nostra història i per comen-
çar a dibuixar el futur de la nostra ciutat i el nostre país.

Us desitjo a tots una molt bona Mercè 2014! 

Xavier trias
Alcalde de Barcelona
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el cartell

Ignasi Aballí va iniciar la seva carrera artís-
tica intentant representar la realitat d’una 
manera convencional mitjançant la pintura, 
però de manera progressiva va evolucionar 
cap a altres tècniques i, especialment, cap 
a una manera de fer art en què les idees 
i els conceptes prenien cada cop més im-
portància.

D’aquesta mena d’art, en el qual la idea 
que s’expressa té més pes que la tècnica 
o els materials que s’utilitzen, en diem art 
conceptual. És una etiqueta, sí, però pot-
ser és la que escau millor a l’obra d’Ignasi 
Aballí, un barceloní nascut el 1958 que va 
estudiar belles arts a la ciutat i que, avui, 
és un nom conegut als grans centres d’art 
contemporani de tot el món. Les seves 
obres s’han vist al MACBA i a la Fundació 
Joan Miró, però també al Museu Serralves 
de Porto, a l’Ikon Gallery de Birmingham 
o al ZKM (Zentrum für Kunst und Medien-
technologie) de Karlsruhe, Alemanya, i en 
espais d’art i galeries de Mèxic, Bèlgica, 
Brasil, Alemanya o la Xina.

Aballí ha seduït amants de l’art dels paï-
sos més diversos amb unes creacions que 
el mateix espectador ha d’acabar de com-
pletar perquè sovint parlen d’allò que no 
es veu. Són obres que ens conviden a des-
cobrir les noves realitats que amaguen els 
elements més quotidians i que retraten ob-
jectes o conceptes a partir de fer evident 
la seva absència. I és que l’ombra quadra-
da sobre una paret o la fusta corbada d’un 
prestatge ens fan pensar inevitablement 
en un quadre o uns llibres que, pel fet de 
no ser-hi, es converteixen automàticament 
en el centre de la nostra atenció. 

«Com menys coses es puguin veure, més 
ganes es té de veure», diu Aballí. D’aquí 
que, mirant-nos el cartell de la Mercè d’en-
guany, la imatge d’unes humils bombolles 
de sabó, acabem pensant sense poder-ho 
evitar en el moment en què esclataran i 
desapareixeran, que posa de manifest el 
caràcter efímer i passatger que té la fes-
ta. Perquè les celebracions només ho són 
pel seu caràcter excepcional, de la mateixa 
manera que bona part de la bellesa d’una 
bombolla rau en el seu caràcter transitori, 
en la seva fi anunciada. 

Darrere una llegenda que transforma el 
«Mercè 2014» en «2014 mercès» i li ator-
ga nous significats, una de les bombolles 
s’eleva cap al cel igual que fan els focs arti-
ficials, que en projectar-se cap als núvols i 
esclatar en una pluja de colors obren i tan-
quen la festa major. L’altra és arran de ter-
ra, on transcorre bona part de la festa. Des 
d’allà reflecteix delicadament unes pal-
meres, el mar i un paisatge barceloní que 
sembla vist a través d’una bola de cristall o 
un ull de peix. Tota una ciutat en festes és 
dins aquesta bola etèria de bellesa efíme-
ra i provisional que potser demà esclatarà i 
desapareixerà fins a l’any vinent però que, 
ara, llueix intensament en una simfonia de 
blaus, grocs i magentes, els colors d’una 
festa a la qual tots estem convidats. 

IgnasI aballí  
la bellesa etèria  
d’una ciutat en festes
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la pregonera

Hi ha qui voldria tenir una constitució més 
forta o deslliurar-se d’alguna afecció en-
fadosa; hi ha qui sempre té les butxaques 
buides i voldria tenir uns bitllets de més 
per poder-se donar algun luxe; alguns al-
tres voldrien treballar i alguns més, treba-
llar una mica menys... I entre tota aques-
ta gent que sempre troba a faltar alguna 
cosa, de vegades apareix algú com Núria 
Gispert, que no sap ben bé què és el que 
troba a faltar perquè està massa enfeinada 
pensant què li falta al veí. 

Ella és mestra de formació, però la seva 
vocació autèntica és canviar el món. No, 
potser no us l’heu trobada fent una revo-
lució de les que surten als diaris, perquè la 
seva revolució és més silenciosa. La va co-
mençar de ben petita i, com ella explica de 
vegades, de la mà del pare. Qualsevol pro-
genitor l’hauria volgut convèncer que, amb 
catorze anys, era millor que passés la tarda 
del diumenge prenent un refresc amb les 
amigues que en una escola de Can Tunis 
ensenyant catequesi i tractant amb mares 
solteres i amb fills de famílies desestructu-
rades. Però el seu pare era un metge que 
quan visitava un malalt pobre es preocu-
pava més de com deixar un bitllet sota el  
coixí d’una manera discreta que de pas-
sar-li la minuta. A l’ombra d’aquest exem-
ple, el compromís de Núria Gispert amb els 
més febles no podia sinó créixer. 

La religió i la política han estat dues cons-
tants en la vida d’aquesta barcelonina nas-
cuda un mes abans que comencés la Guer-
ra Civil Espanyola. Molt lligada a la vida 
associativa de barris i entitats diverses, i 
als moviments d’oposició al franquisme, va 
acabar entrant en política i exercint com 
a regidora de l’Ajuntament de Barcelona 
del 1979 al 1995, primer pel PSUC i pos-
teriorment pel PSC. La política, per a ella, 
ha estat sempre un instrument no tant per 
adquirir poder com per posar el poder al 
servei dels qui el necessitaven més.

De la mà de l’aleshores arquebisbe de Bar-
celona, Ricard Maria Carles, va participar 
en el Concili Provincial Tarraconense el 
1995 defensant els principis de solidaritat, 
però també la implicació de l’església en la 
cultura catalana. I, tres anys més tard, es va 
fer càrrec de la direcció de Càritas Dioce-
sana a Barcelona i, després, també de Cári-
tas espanyola fins a l’any 2004. Aquests 
són càrrecs amb majúscules, d’aquells que 
a més d’un li haurien creat addicció. Però si 
ella és addicta a alguna cosa és a les per-
sones, d’aquí que ara segueixi col·laborant 
amb tot d’organitzacions socials que es 
beneficien de la seva experiència i d’un es-
til suau i dialogant però decidit i poc dispo-
sat a fer concessions quan les necessitats 
d’algú altre estan en joc.

El 2002 va rebre la Creu de Sant Jordi de la 
Generalitat; el 2013, el Parlament de Cata-
lunya li va atorgar la Medalla d’Or, i aquest 
2014 va ser una de les finalistes al premi 
Català de l’Any del 2013. El millor premi 
que li han concedit, però, no és dels que 
es veuen i es toquen. Ningú, ni ella matei-
xa, sabrà mai quantes vides ha canviat ni 
quants sofriments ha estalviat només per 
haver fet el que li semblava correcte: no re-
signar-se amb el món que li ha tocat viure, 
sinó lluitar per canviar-lo i per deixar-lo una 
mica millor del que l’ha trobat. Això sí que 
és fer la revolució.

núrIa gIspert  
o la revolució permanent
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tothom a punt? no cal que arrenqueu a córrer, però sí  
que estigueu preparats per no perdre-us els primers moments  
de la festa. enguany la Mercè matina força: el diumenge 14  
teniu la primera cita, tot i que les celebracions més destacades 
comencen a partir del divendres 19.  
benvinguts a la festa gran dels barcelonins i les barcelonines. 

D’entraDa... 
la Mercè!

anada dels GeGants de la 
ciutat caP a la Mostra de 
GeGants a les drassanes

diuMenGe 14, a les 18 h 
RECORREGUT: PALAU DE LA VIRREINA,  
LA RAMBLA, PORTAL DE SANTA MADRONA  
I DRASSANES

El Museu Marítim, a les Drassanes, torna 
a acollir la Mostra de Gegants. I com que 
aquest és un any especial perquè la Coor-
dinadora de Geganters de Barcelona ce-
lebra el trentè aniversari, ocuparan la Sala 
del Marquès de Comillas i encara estaran 
més amples que l’any passat. Veniu a veu-
re com els gegants surten del Palau de la 
Virreina i s’instal·len a les Drassanes per 
passar-hi la Mercè. I, per descomptat, no 
us perdeu l’exposició: enguany no només 
hi veureu els gegants de Barcelona, sinó 
també uns gegants convidats amb molta 
història, a més d’una exposició sobre la Coor-
dinadora de Geganters de Barcelona. 

PreGó

divendres 19, a les 19 h 
ajuntaMent de barcelona  
Pl. sant jauMe
El pregó de la Mercè sempre és una bona 
oportunitat per escoltar gent interessant 
que ha fet grans coses per la ciutat. Hi ha 
hagut pregoners de tots els colors: cien-
tífics, artistes, mestres de la gastronomia, 
periodistes... Enguany és el torn d’algú que 
ha dedicat la vida a ajudar el proïsme. Us 
parlem de Núria Gispert, una activista so-
cial que va ser regidora de l’Ajuntament i 
directora de Càritas, entre altres coses. La 
seva autèntica vocació ha estat, però, can-
viar el món i convertir-lo en un lloc més 
just. Festa i solidaritat.

Per al pregó de la Mercè hi haurà un 
servei d’interpretació en llengua de 
signes i transcripció en pantalla.

sardanes inauGurals

divendres 19, a les 19 h 
av. catedral / Pl. nova
Quan s’acabi el pregó de la Mercè 2014 
es donarà per iniciada la festa, però hi ha 
qui, ben a prop de la plaça de Sant Jaume,  
ja haurà començat a retre homenatge a la 
patrona... ballant sardanes! Atenció, que  
la música va a càrrec de la Cobla Sant Jor-
di - Ciutat de Barcelona, una de les forma-
cions més prestigioses del país que aquest 
2014 ha celebrat el trentè aniversari. La 
Capital de la Sardana 2014 comença la fes-
ta en rotllana. 

seGuici inauGural

divendres 19, a les 19 h 
RECORREGUT: PALAU DE LA VIRREINA, 
LA RAMBLA, FERRAN I PL. SANT MIQUEL 
(TORNADA EN SENTIT INVERS DES DE LA 
PL. SANT JAUME A LES 21 H)

La Mercè és la gran oportunitat per veure 
reunides les principals figures de l’imagina-
ri festiu tradicional. I la primera ocasió per 
fer-ho és el Seguici inaugural, que comen-
ça quan els Capgrossos Macers, els Gegants 
de la Ciutat, el Lleó, els Cavallets Cotoners, 
l’Àliga de la Ciutat, la Mulassa i moltes fi-
gures més, acompanyades dels diables, 
el tabalers i els Ministrils del Camí Ral, es 
concentren al Palau de la Virreina per sortir 
en cercavila cap a la plaça de Sant Jaume. 
Atenció! que enguany, abans de la sortida, 
al mateix Palau de la Virreina el Gremi de 
Flequers ens recordarà el bon gust del pa 
de tota la vida repartint pa amb oli, una 
proposta del gremi i la plataforma Panà-
tics. Volem pa amb oli, pa amb oli volem!

toc d’inici

divendres 19, a les 19.50 h 
Pl. sant jauMe
Així que s’acabi el pregó de la Mercè, les 
figures que han arribat a la plaça formant 
el Seguici inaugural surten de l’Ajuntament 
per la porta principal. Veureu les figures 
del bestiari històric guarnides amb flors, 
i els gegants i gegantes en perfecte estat 
de revista. I és que l’ocasió s’ho val: cada 
figura interpretarà la seva pròpia coreogra-
fia mentre els quaranta músics que formen 
els Ministrils del Camí Ral fan sonar la mú-
sica. Un moment especialíssim que tots els 
barcelonins hauríem de veure ni que fos un 
cop a la vida. En acabar els seus balls, les 
figures encara faran una volta més a la pla-
ça mentre des del terrat de l’Ajuntament 
s’anuncia oficialment l’inici de la festa amb 
un castell de focs artificials.
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la Mercè és alegre, és festiva i, de vegades,  
és la festa més moderna del calendari, però alhora 
té en la tradició un dels seus grans puntals.  
la festa Major de barcelona manté viu un riquíssim 
univers de tradicions que permet a petits i grans 
connectar amb una cultura popular compartida,  
un element que lliga passat i futur. 

la Mercè  
traDIcIonal

Projeccions a la façana de l’ajuntaMent  
Barcekholm

divendres 19, a les 21.15, 21.45, 22.15 i 23 h 
dissabte 20, a les 20.45, 21.45 i 22.45 h 
diuMenGe 21 i dilluns 22, a les 20.45, 21.15, 21.45, 22.15 i 22.45 h 
diMarts 23, a les 20.45, 21.15, 21.45, 22.30 i 23 h  
diMecres 24, a les 20.45, 22, 22.30 i 23 h 
Pl. sant jauMe

transports 

Pl. Sant Jaume
  L3 (Liceu) i L4 (Jaume I)
  17, 19, 40, 45, 120 i N8
  Pl. Sant Miquel i pl. Ramon Berenguer el Gran

Av. Catedral
  L4 (Jaume I)
  17, 19, 40, 45, 120 i N8
  Pl. Carles Pi i Sunyer; Duran i Bas, 2; 
  av. Catedral, 6

 

Palau de la Virreina
  L3 (Liceu)
  14, 59, 91, 120, N9, N12 i N15
  Pla de la Boqueria; pl. Vicenç Martorell 

La Mercè i el Festival de la Cultura d’Esto-
colm han produït conjuntament l’espectacle 
de projeccions d’enguany, que es veurà tant 
a la cita festiva de l’agost a la capital escan-
dinava com a Barcelona. És una creació de 
l’estudi de comunicació audiovisual Nueve-
ojos, que ha elaborat el guió amb David Li-
llo, d’Àtic Central de Guionistes. Per prime-
ra vegada, el mapatge de la Mercè pren la 
forma d’una història de ficció. Barcelona ha 
liderat un projecte dirigit per la realitzadora 
Mariona Omedes que explica una història 
d’amor entre els dos edificis sobre els quals 
es projectarà: la Casa Gran de la plaça de 
Sant Jaume i l’Arvfurstens Palats, seu del 
ministeri d’Afers Exteriors suec. 

Són en Jaumet, de Barcelona, i la Sofia, 
d’Estocolm, dos edificis amb sentiments 
que expliquen al públic el seu amor, el viat- 
ge que l’un i l’altre preparen per anar a 
veure el seu estimat i, de passada, mostren 
la imatge que tenen de les seves respec-
tives ciutats. En el projecte han participat 
els il·lustradors d’Estocolm Pia Koskela, 
Stina Wirsén, Sara Lundberg, Elisabet Eric-
son, Elin Svensson i Klas Fahlén, i els barce-
lonins Roser Capdevila, Ed Carosian, Luci 
Gutiérrez, Martin Tognola, Sonia Pulido i 
Pep Boatella. Ells han posat imatges a una 
història màgica que s’acompanya de músi-
ques d’èpoques diverses. 
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Mercèdansa

dissabte 20, a les 11 i 18 h 
Pl. sant jauMe
L’Esbart Català de Dansaires va guanyar 
el 1993 el concurs d’idees de l’Ajuntament 
per programar una activitat nova per a la 
Festa Major de Barcelona. La seva propos-
ta es va batejar amb el nom de MercèDan-
sa, una mostra de danses vives, és a dir, 
que encara es ballen a diferents localitats 
del país. Enguany, el MercèDansa recupera 
balls de fa tres-cents anys, així que podreu 
veure interpretades danses que van del 
ball de bastons i el de cercolets als balls de 
pabordes, passant pel contrapàs, la sarda-
na i, molt especialment, el Ball de Diables 
de l’Arboç (vegeu el requadre).
Recordeu que el MercèDansa acaba a la 
tarda amb la interpretació del Galop de 
la Mercè (19.45 h), una dansa pròpia de la 
Festa Major de Barcelona en què tothom 
que ho desitgi pot participar. 

cercavila:  
els convidats dels 
GeGants de la ciutat 

dissabte 20, a les 18.30 h 
RECORREGUT: PORTAL DE SANTA 
MADRONA, LA RAMBLA, FERRAN, PL. SANT 
JAUME, FERRAN, LA RAMBLA I PALAU  
DE LA VIRREINA

Visiteu la Mostra de Gegants de les Dras-
sanes perquè, a més de les figures de les 
trenta-dues colles barcelonines, coneixe-
reu gegants històrics procedents de tot 
Catalunya amb els quals els Gegants de la 
Ciutat commemoren el 30è aniversari de la 
Coordinadora de Geganters de Barcelona. 
O millor, veniu a aquesta cercavila i els veu-
reu en moviment: en jaume i la Violant fan 
d’amfitrions d’un seguit de gegants amb 
molts anys a l’esquena. Tants, que en molts 
casos no surten mai de casa. 

ballada de sardanes 

dissabte 20, a les 19 h  
av. catedral / Pl. nova
Enguany que la ciutat és Capital de la Sar-
dana, la dansa nacional de Catalunya es-
quitxa tota la Festa Major de Barcelona. 
Avui és l’Obra Sardanista Violetes del Bosc 
la que ofereix la seva ballada tradicional al 
so de la música que interpreta la Cobla la 
Principal del Llobregat.

Passejada de dracs  
i bèsties de foc

dissabte 20, a les 21 h 
RECORREGUT: PL. SANT JAUME, FERRAN,  
LA RAMBLA, CARDENAL CASAñAS, PL. DEL 
PI, PL. SANT JOSEP ORIOL, PALLA, PL. NOVA, 
BISBE, PL. SANT JAUME I AJUNTAMENT

El bestiari de foc fa una setmana que és a 
l’Ajuntament, on tota la ciutadania l’ha po-
gut observar amb tranquil·litat. Ara, però, 
els podeu veure en moviment i sense foc 
d’espurna durant una passejada pels car-
rers del barri Gòtic que posa punt final a 
l’exposició. Atenció, que quan torneu a veu-
re aquestes bèsties, al Correfoc del diu-
menge 21, trauran foc pels queixals!

De l’Infern a l’arboç
Si us agrada el foc i sou addictes a les espurnes, us esperem al MercèDansa, 
perquè per primera vegada la festa inclourà una dansa molt especial: el Ball 
de Diables de l’Arboç, que s’interpretarà al matí i a la tarda. Els convidats de 
l’Arboç s’afegeixen a la festa amb tota la pirotècnica, i ja us avisem que serà 
un espectacle de la màxima intensitat. Un dels elements més representatius 
del ball és la «carretillada», durant la qual les contínues explosions i el foc 
constant de les carretilles converteixen qualsevol espai en un infern. Recor-
deu que, com en tots els espectacles de foc, heu d’observar les màximes 
precaucions per estalviar-vos incidents, exactament igual que quan aneu al 
Correfoc. Compte amb les criatures!
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Matí bastoner i cercavila

diuMenGe 21, a les 10 h 
Pl. sant jauMe 
RECORREGUT DE LA CERCAVILA: PL. SANT 
JAUME, FERRAN, LA RAMBLA, CARDENAL 
CASAñAS, PI, PORTAFERRISSA, LA RAMBLA, 
PINTOR FORTUNY, ÀNGELS I PL. DELS 
ÀNGELS

La gran cita festiva dels bastoners enguany 
està plena de novetats. No només inclou 
un nou recorregut de la cercavila, sinó que, 
a més, els integrants de les diverses colles 
de bastoners de la ciutat han constituït per 
a l’ocasió la Colla de Barcelona, que es-
trena coreografies i incorpora en els seus 
balls els estils diversos propis de cadascu-
na de les diferents colles que la formen. Els 
veureu interpretar-los sobre l’escenari o bé 
en cercavila.

falcons de barcelona  
i cercavila

diuMenGe 21, a les 10.30 h (cercavila)  
i 11 h (actuació) 
av. catedral / Pl. nova 
RECORREGUT DE LA CERCAVILA: BISBE  
I PL. SANT JAUME

Sokol (que vol dir ‘falcó’), una associació 
gimnàstica fundada a Praga el 1862, va do-
nar origen a la tradició de figures humanes. 
La tradició va arribar a Catalunya als anys 
trenta del segle xx, i el 2002 es va fundar 
a Barcelona la colla de falcons de la ciutat, 
que no només té músics propis, sinó tam-
bé una mascota, en Niku, que sempre els 
acompanya. Vegeu-los en acció i coneixeu 
els seus convidats d’enguany, els Falcons 
de Castellcir.

Danses explIcaDes al palauet albénIz
El petit amfiteatre que hi ha als jardins de Joan Maragall, al voltant del Palauet Albéniz, a 
Montjuïc, acull el dissabte 20 i el diumenge 21 una mostra de danses a càrrec dels esbarts 
de la ciutat de Barcelona. Dos personatges interpretats pels actors Anna Briansó i Gui-
llem Motos us explicaran amb detall cadascuna de les danses que ballen els esbarts, amb 
música de les cobles de Sabadell i Mediterrània. Les actuacions acabaran amb la interpre-
tació, a càrrec de les colles sardanistes, d’una sardana de lluïment i una sardana de punts 
lliures. A més, hi teniu un concert a càrrec de Jordi Molina (tenora) i Pere Pau Ximenis 
(acordió). Més informació a la pàgina 58.

64è concurs  
de colles sardanistes

diuMenGe 21, a les 11 h 
av. catedral / Pl. nova
El 1902, durant les festes de la Mercè, es 
va celebrar a Catalunya el primer Concurs 
de Colles Sardanistes de què es té notícia. 
Aquell any va guanyar la Colla de Crespià. 
Des dels anys cinquanta del segle passat, 
són les Colles de Barcelona de la Unió de 
Colles Sardanistes les que s’encarreguen 
d’organitzar el concurs, en el qual forma-
cions de tot Catalunya competeixen per 
oferir les interpretacions més depurades i 
elegants. La colla que guanya un any s’en-
dú a casa l’Àliga de la Ciutat i, si la mateixa 
colla aconsegueix aquest premi dos anys 
seguits o bé tres d’alterns, aconsegueix el 
gran premi: una reproducció en miniatura 
dels Gegants de la Ciutat. No us perdeu el 
concurs ni la ballada de sardanes poste-
rior (13 h) de la Unió de Colles Sardanistes, 
amb música de la Cobla Bisbal jove.

cercavila de castellers  
i festa castellera

diuMenGe 21, a les 11.30 h 
Palau de la virreina 
RECORREGUT DE LA CERCAVILA: PALAU 
DE LA VIRREINA, LA RAMBLA, BOQUERIA, 
AVINYó, FERRAN I PL. SANT JAUME (12 H)

La Mercè va consolidar Barcelona com a 
plaça castellera, ja que la tradició és, de 
fet, originària de les comarques del sud del 
país. Cada any, però, vénen a la ciutat per 
retre homenatge a la patrona les millors 
colles catalanes. Veniu i veureu en acció 
els amfitrions de la festa, els Castellers de 
Barcelona, a més dels Minyons de Terrassa 
i els Castellers de Vilafranca. Espereu-los a 
la plaça de Sant Jaume i els veureu arribar, 
en cercavila, des del Palau de la Virreina.

Presentació d’en MustafÀ 
Petit, el GeGantet del Pi

diuMenGe 21, a les 12 h 
Pl. del Pi 
RECORREGUT DE LA CERCAVILA:  
PL. DEL PI, CARDENAL CASAñAS, 
BOQUERIA, BANYS NOUS, PALLA, PI, 
PORTAFERRISSA, PETRITXOL I PL. DEL PI

No cada dia es presenta en societat un ge-
gant nou, encara que sigui petit com en 
Mustafà. El podreu conèixer durant una 
diada festiva en què les figures històriques 
originals d’en Mustafà i l’Elisenda (els ge-
gants del Pi) i l’Oriol i la Laia (els gegants 
petits del Pi) conviden les colles de ge-
gants de Barcelona, i tots els barcelonins i 
barcelonines que vulguin, a la presentació 
del gegantet del Pi i la cercavila posterior. 

la tabalada i concert  
de la tabalada

diuMenGe 21, a les 17 h 
Portal de l’ÀnGel 
RECORREGUT DE LA CERCAVILA: PORTAL 
DE L’ÀNGEL, CUCURULLA, PI, PALLA, BANYS 
NOUS, BAIXADA DE SANTA EULÀLIA, SANT 
SEVER, BISBE, PIETAT, BAIXADA DE SANTA 
CLARA I PL. DEL REI (18 H)

Les colles de percussió dels grups de dia-
bles de Barcelona són les grans protago-
nistes d’aquesta gran festa del soroll in-
fernal. I és que els tabalers encapçalaran 
el Correfoc que comença més tard, però 
de moment es van escalfant muntant una 
cercavila que comença al Portal de l’Àngel 
i acaba a la plaça del Rei. 

atencIÓ
En benefici de tots, us preguem que durant 
la jornada castellera seguiu estrictament 
les indicacions d’entrada i sortida de la pla-
ça de Sant Jaume. 
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concert coral 

diuMenGe 21, a les 18 h 
av. catedral / Pl. nova
Prop de 150 societats corals i 4.500 cantai-
res amateurs de tot Catalunya que canten 
per amor a la música i a la cultura popu-
lar catalana formen part de la Federació 
de Cors de Clavé. No, no hi seran totes al 
concert que ofereixen durant les festes 
de la patrona, però sí les més antigues de 
Catalunya i Barcelona (La Badalonense, 
de Badalona i La Floresta, de Sants), entre 
d’altres. Enguany, en acabar la cantada els 
200 cantaires d’aquest cor de cors inter-
pretaran El cant del poble i Els segadors.

ballada de sardanes 

diuMenGe 21, a les 18 h 
Pl. sant jauMe
L’Agrupació Cultural Folklòrica de Barce-
lona promou una ballada setmanal de sar-
danes a la plaça de Sant Jaume, així que 
no és gens extrany que, per la festa de la 
patrona, tornin a ocupar un espai de la ciu-
tat que coneixen bé per tal de ballar les 
peces que interpretarà la Cobla Principal 
de Terrassa. Atenció, que a més de muntar 
aquestes ballades de sardanes, l’ACFB és 
una societat ben activa que, des de la seva 
seu del carrer del Pou de la Figuera, pro-
mou i conserva diverses manifestacions de 
la cultura popular catalana.

cercavila de foc  
dels diables Petits

diuMenGe 21, a les 18.30 h 
RECORREGUT: VIA LAIETANA (A L’ALçADA 
DE JOAN MASSANA), VIA LAIETANA  
(A L’ALçADA DE PARE GALLIFA)

Fa un any que petits amics del foc de tota 
la ciutat esperen una cercavila com aques-
ta, que està feta a la seva mida però que té 
tanta emoció i tanta festa com el Correfoc 
dels grans. Dues hores abans que comenci 
la festa del foc per als adults, els més petits 
de la casa tenen l’ocasió de gaudir d’una 
cercavila infernal on la pirotècnia s’adap-
ta a les necessitats i a la mida del públic. 
Si teniu canalla a qui li agraden les emo- 
cions fortes, porteu-la-hi, perquè podran 
gaudir de l’experiència més intensament 
que en el Correfoc dels adults i vosaltres 
no haureu de patir per la seva seguretat. De 
tota manera, aquí hi ha foc, així que no bai-
xeu la guàrdia en cap moment!

la Porta de l’infern

diuMenGe 21, a les 20.15 h 
via laietana / Pl. antoni Maura
Veniu una mica abans de l’hora perquè, a 
les 20 h, retronaran els tambors infernals. 
Els Músics dels Diables del Prat, guanya-
dors del concurs de la Tabalada d’enguany, 
faran sonar els tabals en el primer moment 
d’una de les celebracions més intenses i 
mediterrànies de la Mercè. Però, atenció, 
perquè en escoltar la crida dels tambors 
els diables i les bèsties de foc emergiran 
des de les profunditats infernals i creuaran 
la Porta de l’Infern que, per segon any con-
secutiu, serà la de la colla La Satànica de 
Sant Andreu. 
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el correfoc de la Mercè

diuMenGe 21, a les 20.15 h 
RECORREGUT: PL. ANTONI MAURA,  
VIA LAIETANA I PL. ANTONIO LóPEZ

Amb unes bèsties de foc com les que for-
men part del bestiari històric barceloní i 
amb tradicions tan arrelades com el Ball 
de Diablons, que entre els segles xiv i xix 
va formar part de la processó de Corpus 
Christi, no és gens estrany que l’any 1979, 
quan es va plantejar la renovació d’alguns 
actes de la festa major de la ciutat, la pri-
mera Mostra de Bèsties Fantàstiques aca-
bés convertida en una festassa feta de 
pólvora i espurnes. En els primers corre-
focs els protagonistes eren grups de fora 
de la ciutat, però l’èxit de la iniciativa va 
ser tan gran i el públic hi va participar tan 
massivament que, ara, la ciutat és plena de 
col·lectius de cultura popular que esperen 
impacients el moment més emocionant de 
l’any. Les colles de diables s’han multipli-
cat i la festa del Correfoc s’ha popularitzat 
i ha estat adoptada per poblacions de tot 
Catalunya. Si voleu viure en primera perso-
na el Correfoc de la Mercè, el podeu veure 
sense risc des d’una distància prudencial o 
bé submergir-vos en una pluja d’espurnes.  
Sigui com sigui, és imprescindible que re-
cordeu que la festa i la prudència no són 
conceptes antagònics i que només si se-
guiu estrictament les recomanacions po-
dreu gaudir del Correfoc amb seguretat.

XaMbanGa de GeGants

diMarts 23, a les 21 h 
RECORREGUT: PORTAL DE SANTA 
MADRONA, LA RAMBLA, FERRAN  
I PL. SANT JAUME

El moment més embogit en la vida d’un ge-
ganter barceloní és... la nit del 23 de setem-
bre, quan geganters, geganteres, gegants i 
gegantes es disfressen en un carnestoltes 
de grans dimensions. És la Xambanga, que 
sortirà del Museu Marítim i acabarà a la 
plaça de Sant Jaume (22 h), on protagonit-
zaran una fi de festa espectacular. Acom-
panyeu els gegants en la Xambanga i aju-
deu-los a banyar-se en confeti. Això és una 
festa... gegant! 

Diables Petits, on podran participar de la 
festa sense perill. Si tot i així acabeu venint 
al Correfoc amb canalla, assegureu-vos de 
tenir-los agafats de la mà en tot moment 
i manteniu-vos a una distància prudencial 
de l’acció.

abaiXeu les Persianes 
Si viviu en el trajecte que fa el Correfoc o 
teniu un establiment comercial en algun 
dels carrers per on passa, retireu els ten-
dals, tapeu els vidres i abaixeu les persia-
nes metàl·liques.

si teniu una eMerGència... 
Amb la col·laboració de tothom i seguint 
les normes, el Correfoc és una festa prou 
segura però, tot i això, aquí hi ha foc, i per 
tant, un cert component de risc. Si patiu 
una cremada o teniu una emergència mè-
dica, recordeu que a la zona hi ha serveis 
mèdics i ambulàncies preparats per inter-
venir en cas de necessitat. 

vestiu-vos Per al correfoc
No cal que vingueu d’etiqueta, però sí ben 
tapats. Com menys superfície de pell esti-
gui exposada al foc, millor, així que mireu 
de portar màniga llarga, aparqueu els pan-
talons curts i poseu-vos una gorra i un mo-
cador al coll que impediran que una espur-
na us entri dins de la roba. Descarteu els 
teixits sintètics: per venir al Correfoc trieu 
roba de cotó i utilitzeu un calçat còmode 
(prohibits els talons) que us permeti córrer 
quan sigui necessari.

l’aiGua, noMés Per beure
La pólvora mullada és perillosíssima, ja que 
es torna completament imprevisible. Per 
tant, ni se us acudeixi tirar aigua sobre els 
diables i les bèsties de foc.

el correfoc no és cosa de nens
A molts nens i nenes el Correfoc els fa por, 
però a molts d’altres els fascina. Per a ells, 
el millor és anar al Cercavila de Foc dels 

el correfoc Més segur
No us la jugueu: seguint les normes de seguretat podreu gaudir intensament del Correfoc 
i estalviar-vos el perill. Recordeu que això és una festa del foc i, per tant, sempre podeu 
patir una cremada. Minimitzeu-ne el risc seguint unes recomanacions ben senzilles.

trobada de Puntaires

diMarts 24, de 10.30 a 13 h  
PG. sant joan (entre casP i ausiÀs 
Marc)
L’Associació Catalana de Puntaires orga-
nitza un any més una trobada consagrada 
a promoure i difondre la pràctica i l’estudi 
de les puntes fetes al coixí i l’agulla. Elles 
i ells mantenen viva una tradició artesana 
en la qual tan aviat es fan servir tècniques 
antigues com se n’apliquen de noves. No 
us perdeu les petites meravelles que fan 
aquestes artistes! 
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Matí De festa Major

Matinades de Grallers

diMecres 24, a les 8 h 
RECORREGUT: PL. MERCè, AMPLE, REGOMIR, 
CIUTAT, PL. SANT JAUME, BISBE, BAIXADA 
DE SANTA EULÀLIA, BANYS NOUS, AVE 
MARIA, PL. SANT JOSEP ORIOL, PL. DEL PI, 
CECS DE LA BOQUERIA, BOQUERIA, BANYS 
NOUS, FERRAN I PL. SANT JAUME

Ja sabeu com sona la gralla, així que ja 
us imaginareu que és un dels instruments 
ideals per fer-vos saltar del llit. Si viviu pel 
barri Gòtic, us ben assegurem que us des-
pertaran, però si veniu d’un altre barri de la 
ciutat us recomanem que matineu per viu-
re des dels primers minuts la festivitat de 
la patrona. La festa comença a la plaça de 
la Mercè, davant la basílica però, després, 
els grallers recorren els carrers del centre 
demanant als barcelonins que s’apuntin a 
la festa. 

cercavila i Galejada 
trabucaire

diMecres 24, a les 8.15 h 
RECORREGUT DE LA CERCAVILA:  
PL. MERCè, AMPLE, REGOMIR, CIUTAT,  
PL. SANT JAUME, BISBE, PL. NOVA, ARCS  
I PORTAL DE L’ÀNGEL
RECORREGUT DE LA GALEJADA: PORTAL  
DE L’ÀNGEL (9.45 H), ARCS, PL. NOVA, BISBE,  
PL. SANT JAUME (10.15 H)

Els trabucaires són fidels servidors de la 
Mare de Déu de la Mercè, d’aquí que les 
colles matinin enguany per fer-li una ofre-
na floral abans de llançar-se als carrers de 
la ciutat despertant els barcelonins que no 
han sentit les gralles. Ho fan disparant les 
seves armes i amb la música dels Ministrils 
del Xamfrà del Raval durant una cercavila. 
Després faran les galejades de lluïment a 
la plaça de Sant Jaume. L’organització ad-
verteix les persones amb problemes d’oïda 
o amb sensibilitat auditiva, en especial la 
gent gran i els infants, que adoptin me-
sures de precaució en els actes en què par-
ticipen els trabucaires.

Matí GeGant:  
XXi Mostra de balls  
de GeGants i Passada  
de nans i GeGants

diMecres 24, a les 11 h 
RECORREGUT: PL. SANT JAUME (12 H), 
FERRAN, LA RAMBLA, CARDENAL CASAñAS, 
PI, PORTAFERRISSA, PORTAL DE L’ÀNGEL, 
SANTA ANNA, LA RAMBLA, TALLERS,  
PL. CASTELLA I MONTALEGRE

Els gegants que van arribar en Xambanga 
la nit del 23 de setembre a l’Ajuntament 
s’acaben de llevar i, en sortir a la plaça, 
obren el Matí Gegant, que comença amb 
la plantada però que té el moment més es-
perat en la interpretació dels balls de cada 
parella de gegants i gegantons, cadascun 
amb músiques i coreografies pròpies. A 
continuació, gegants i nans emprenen de 
manera conjunta una desfilada pels carrers 
del barri que acabarà en un punt proper a 
l’inici de la cavalcada de la tarda.

seGuici d’autoritats 

diMecres 24, a les 12 h 
RECORREGUT: PL. MERCè, AMPLE, REGOMIR, 
CIUTAT, PL. SANT JAUME

Acabada la missa, les autoritats de la ciutat 
surten de la basílica de la Mercè i es tro-
ben amb les colles de castellers que, a ma-
nera de salutació, aixequen els seus pilars 
d’honor. Al carrer de la Mercè, mentrestant, 
s’està formant el seguici que es dirigirà 
cap a la plaça de Sant Jaume integrat per 
la Banda Municipal i el Seguici Popular de 
Barcelona (amb els Capgrossos Macers, 
els Gegants de la Ciutat, els Cavallets Co-
toners, l’Àliga de la Ciutat, el Lleó, la Mu-
lassa, el Bou, la Víbria, el Drac, la Tarasca i 
els gegants del Pi i de Santa Maria del Mar, 
entre d’altres). Les colles de castellers de la 
ciutat tanquen la comitiva.

anada a ofici 

diMecres 24, a les 10.20 h 
RECORREGUT: PL. SANT JAUME, CIUTAT, 
REGOMIR, AMPLE I PL. MERCè

Diu una tradició no escrita que, en el mo-
ment en què els trabucaires són a la plaça 
de Sant Jaume fent la seva galejada de llu-
ïment, les autoritats de la ciutat surten de 
l’Ajuntament per adreçar-se a la basílica 
de la Mercè on, a les 10.30 h, se celebra la 
missa en honor de la patrona. Els Gegants i 
l’Àliga de la Ciutat, juntament amb els Cap-
grossos Macers, acompanyen les autoritats 
mentre sonen els flabiols i el fiscorn de la 
colla Els Perdigots. Un acte protocol·lari 
però ple de simbolisme.

balls de l’ÀliGa i els 
GeGants de la ciutat

diMecres 24, a les 12.15 h 
Pl. sant jauMe
Si la Mercè Tradicional s’hagués de resumir 
en un sol acte, segurament seria aquest: 
el moment en què l’alcalde, des del balcó 
de l’Ajuntament, presideix l’esdeveniment 
més solemne de la festa, aquell en què 
l’Àliga i els Gegants de la Ciutat interpreten 
els seus balls amb l’acompanyament mu-
sical de la Banda Municipal de Barcelona. 
Tradició pura.
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diada castellera  
de les colles locals

diMecres 24, a les 12.30 h 
Pl. sant jauMe
En acabar els Balls de l’Àliga i els Gegants 
de la Ciutat, els castellers prenen la plaça 
de Sant Jaume i es converteixen en prota-
gonistes d’una exhibició de les colles bar-
celonines. Veureu en acció els castellers 
de Barcelona, Sants, Vila de Gràcia, Sagra-
da Família, el Poble-sec i la Colla Jove de 
Barcelona. Un moment emocionant que és 
un termòmetre del nivell de les colles de la 
ciutat.

concert coral

diMecres 24, a les 18 h 
Pl. del rei
No hi ha instrument més emocionant que 
la pròpia veu humana. I més si ha estat en-
trenada i està avesada a cantar en equip 
com les dels cantaires que protagonitzen 
el concert que ofereix la Federació Cata-
lana d’Entitats Corals. La formen corals de 
tot Catalunya, però aquesta Mercè totes 
cantaran plegades un programa que inclou 
des del Moon River de Henry Mancini fins 
al Que tinguem sort de Lluís Llach, o peces 
amb tanta càrrega emotiva com El cant de 
la senyera i Els segadors. 

cavalcada de la Mercè 
Barcelona està de festa!

diMecres 24, a les 18 h 
RECORREGUT: PELAI, LA RAMBLA, FERRAN I 
PL. SANT JAUME

Una gran festa formada per totes les festes 
del calendari. Això és el que podreu veure 
si veniu a la Cavalcada de la Mercè, perquè 
el tema d’enguany és precisament aquest, 
el calendari tradicional de festes barce-
lonines. Els Gegants de Barcelona, grans 
protagonistes d’aquest acte de la festa, 
però també el bestiari, els nans, els grups 
d’animació, cavalls i carruatges recrearan 
les festes més significatives de la ciutat, de 
Santa Eulàlia a Sant Joan passant pels Tres 
Tombs, Corpus o el Carnestoltes. Si volíeu 
festa, aquí les teniu totes.

ballada de sardanes 

diMecres 24, a les 19 h 
Pl. de la Mercè
L’Agrupació Cultural Folklòrica de Barce-
lona torna a protagonitzar una ballada de 
sardanes, aquest cop per acomiadar la fes-
ta a la plaça que porta el nom de la patro-
na de Barcelona. Aneu a veure’ls ballar al 
ritme que marca la Cobla Marinada i... fins 
l’any que ve!

concert de carilló

diMecres 24, a les 21 h 
Pl. sant jauMe
Cada any per la Mercè, des del carilló del 
Palau de la Generalitat, s’obre la tempo-
rada de concerts. Enguany es commemo-
ra que el 2014 la capitalitat de la sardana 
recau en Barcelona amb un concert que 
inclou arranjaments per a carilló de deu 
sardanes clàssiques i populars: des de Per 
tu ploro, fins a L’Empordà. La interpretació 
i els arranjaments (tret del de La sardana 
de les monges) són d’Anna Maria Rever-
té, la carillonista del Palau. Podeu seguir 
el concert des del pati dels Tarongers o la 
galeria Gòtica, si hi ha lloc, o bé des dels 
carrers veïns de Sant Honorat, del Bisbe o 
de la Fruita.

toc a PleGar

diMecres 24, a les 21 h 
RECORREGUT: PL. DEL REI, BAIXADA DE 
SANTA CLARA, PIETAT, BISBE, PL. NOVA, 
BOTERS, PL. CUCURULLA, PI, PL. SANT JOSEP 
ORIOL, PL. DEL PI, CARDENAL CASAñAS,  
LA RAMBLA I PALAU DE LA VIRREINA

Fins i tot la major de les festes s’acaba en 
algun moment i, el dia de la Mercè al vespre 
els Gegants de la Ciutat donaran per aca-
bades les celebracions en honor a la patro-
na tornant a casa en un ritual prou recent 
però molt ben acceptat per la ciutadania. 
Acompanyeu en Jaume i la Violant en el 
seu recorregut pels carrers del barri Gòtic 
i els veureu ballar la Contradansa dels Ge-
gants, última coreografia que interpretaran 
abans no es tanquin a la seva residència 
habitual, el Palau de la Virreina, on roman-
dran fins a les Festes de Santa Eulàlia. 

transports 

Plaça de Sant Jaume
  L3 (Liceu), L4 (Jaume I) 
  V17, 17, 19, 40, 45, 120, N8 
  Pl. Sant Miquel; pl. Ramon Berenguer  
  el Gran, 1

Avinguda de la Catedral / plaça Nova
  L3 (Catalunya); L4 (Jaume I) 
  Plaça de Catalunya
  V17, 17, 45, 120, N8 
  Pl. Carles Pi i Sunyer; Duran i Bas, 2;  
  av. Catedral, 6

Passeig de Sant Joan (entre Casp i Ausiàs Marc)
  L1 (Arc de Triomf), L2 (Tetuan)
  19, 51, 55, N4, N9
  Casp, 67; Nàpols, 125

Palau de la Virreina
  L3 (Liceu) 
  14, 59, 91, 120, N9
  La Rambla, 80

Plaça de la Mercè 
  L3 (Drassanes), L4 (Jaume I) 
  D20, H16, 14, 59, 64, 120, N0, N6 
  La Rambla, 2; pg. Colom; Joaquim Xirau  
  i Palau, 2

Museu Marítim
  L3 (Drassanes) 
  D20, H16, 20, 21, 64, 91, 120, N0, N6, N9
  Av. Portal de Santa Madrona, 2-4; Cervelló, 5; 
  la Rambla, 2

Plaça del Pi
  L3 (Liceu) 
  14, 59, 91, 120, N9
  La Rambla, 80

Plaça del Rei
  L4 (Jaume I)
  V17, 17, 45, 120, N8
  Av. Catedral, 6; pl. Ramon Berenguer el Gran, 1

atencIÓ
En benefici de tots, us preguem que durant 
la jornada castellera seguiu estrictament 
les indicacions d’entrada i sortida de la pla-
ça de Sant Jaume. 
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Què tenen en comú una capital del nord i una capital del sud?  
veniu a descobrir-ho a les festes de la Mercè.

estocolM,  
cIutat conVIDaDa

Els carrers i les places del centre d’Esto-
colm s’omplen durant el mes d’agost d’es-
cenaris on, aprofitant la llarga durada dels 
dies i l’amabilitat del clima, artistes de tota 
mena animen de manera gratuïta la vida 
cultural de la ciutat. És el Festival de la Cul-
tura d’Estocolm, una manifestació artística 
que, de vegades, recorda poderosament 
la Mercè barcelonina. I és que, malgrat les 
moltes diferències que les separen, totes 
dues ciutats, Barcelona i Estocolm, tenen 
coses en comú: són grans centres de crea-
ció i tenen un caràcter únic amb una forta 
tirada cap a la innovació.

D’aquí que Barcelona hagi estat enguany el 
tema del Festival de la Cultura d’Estocolm 
i que Estocolm sigui la ciutat convidada 
de la Mercè 2014. La frescor del nord i la 
passió del sud s’uneixen en dues vibrants 
trobades culturals i artístiques. Aquests 
dies, a Barcelona tindrem el talent d’una 
cinquantena artistes d’Estocolm, els més 
fascinants i actuals del moment. I podrem 
gaudir de produccions conjuntes entre to-
tes dues ciutats que, a l’agost, ja s’han vist 
a Estocolm. A Barcelona, aquestes produc-
cions conjuntes arriben coincidint amb la 
Mercè. Gaudiu-ne!

Projeccions a la façana 
de l’ajuntaMent 
Barcekholm

divendres 19, dissabte 20, diuMenGe 21, 
diMarts 23 i diMecres 24 
Pl. sant jauMe
Barcelona i Estocolm han produït conjun-
tament un espectacle de projeccions que 
explica una història d’amor entre dos edifi-
cis de cadascuna d’aquestes dues capitals. 
Il·lustradors de totes dues ciutats han par-
ticipat en el projecte, que plasma la visió 
que el sud té del nord i la que el nord té del 
sud. Com es veu Barcelona des de Suècia? 
Ho descobrireu en un espectacle audiovi-
sual que, a l’agost, ja es va projectar sobre 
la façana d’un edifici que s’assembla molt 
a la nostra Casa Gran: l’Arvfurstens Palats, 
seu del Ministeri d’Afers Exteriors suec.

coMbinat de  
circ al castell

dissabte 20, diuMenGe 21 i diMecres 24 
castell de Montjuïc
La sueca Angela Wand i el català Guillem 
Albà presenten un combinat de circ al Cas-
tell de Montjuïc dirigit pel prestigiós direc-
tor i coreògraf suec Hans Marklund. L’es-
pectacle combina les habilitats d’artistes 
catalans amb la d’uns artistes suecs que 
demostren un domini impressionant de 
les arts de la pista. Veniu, que riureu amb 
el clown Jan Unestam, quedareu fascinats 
amb els malabarismes de Patrick Elmnert & 
Tony Pezzo, i bocabadats davant les acro-
bàcies que protagonitza el Duo Sons. En-
cara en voleu més? Doncs els Magmanus 
combinen tècniques diverses de circ i un 
humor que no entén de fronteres. 
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de dia i de nit, el parc de la ciutadella celebra intensament la festa 
de la patrona. de dia, trobareu un parc d’atraccions com els d’abans, 
danses urbanes, artistes de carrer... tot és responsabilitat d’un  
equip artístic coordinat per anna Planas i barbarana Pons amb  
les escenografies de josé Menchero. torneu quan es fa fosc, perquè 
trobareu molts espectacles que fan servir la llum i les tecnologies  
més noves per explicar-vos les seves històries. 

sabíeu que al principi del segle xx a la ciutadella hi havia un parc 
d’atraccions anomenat saturno Park? la Mercè s’apunta a la moda 
vintage revivint un recinte festiu com els que existien en els anys 
cinquanta i seixanta.

la Mercè  
al parc De  
la cIutaDella

Parc de la ciutadella. 
dansa i arts de carrer 

divendres 19, dissabte 20, diuMenGe 21, 
diMarts 23 i diMecres 24 
Parc de la ciutadella
De dia i de nit, al parc de la Ciutadella tro-
bareu tot d’artistes d’Estocolm. Podreu 
conèixer els D1gits, uns genis de la màgia 
que intentaran confondre-us utilitzant... un 
iPad. I a l’escenari Street Concept trobareu 
els artistes més moderns: des d’experts 
en danses urbanes fins als integrants de 
la companyia Complete, experts en hip-
hop acrobàtic. Veniu a riure amb els Sirqus 
Alfon, descobriu el popping de la mà del 
coreògraf suec Erik Linghede, deixeu-vos 
fascinar per les delicades danses de Virpi 
Pahkinen... i torneu a la infantesa de la mà 
de la genial Pippi Långstrump.

nit de PoP d’estocolM

diMarts 23 
Pl. joan coroMines 
Ja és un clàssic de la Mercè, però això no 
ha fet que perdi ni una gota de frescor ni 
el bon olfacte per al talent emergent. Us 
parlem del festival BAM, la banda sonora 
de la modernitat que, enguany, ha triat els 
millors artistes de l’escena emergent sue-
ca. Escoltareu l’avantpop de Mariam the 
Believer, el dream-pop de Postiljonen, el 
pop-soul de Seinabo Sey i el pop de Frida 
Sundemo, Zhala i Nonono, en una vetlla-
da especialment dedicada a les sonoritats 
més noves que ens arriben d’Estocolm. 
Aquesta nit no us feu els suecs, que des-
prés us en penedireu.

la cIutaDella De DIa 
benVInguts al saturno park
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coMediants  
(Catalunya)

tot el dia 
esPai cascada 

Enyoreu els parcs d’atraccions d’altres 
temps? Comediants, una de les compa-
nyies de teatre de carrer per excel·lència, 
també. Dirigits per jaume Bernadet, tot de 
personatges com Madame Brigitte Rebost 
o Don Genaro Estraperlista us convidaran 
a fer servir els sentits: del tacte a la vista 
passant per l’olfacte. 

titelles herta frankel  
(Catalunya): Marionetàrium

divendres 19, dissabte 20, 
diuMenGe 21, diMarts 23  
i diMecres, 24, 
ininterroMPudaMent  
esPai cascada - Plaça

Amb els seus titelles, com ara la gosseta 
Marilyn, Herta Frankel va passar a formar 
part de l’imaginari de tota una genera-
ció d’espectadors i espectadores. La seva 
herència es manté viva a les mans de dos 
dels que van ser els seus manipuladors, 
Pili Gálvez i Ferran Gómez, que conserven 
els seus titelles al Marionetàrium del Parc 
d’Atraccions del Tibidabo. Atenció, que 
també els trobareu a la nit amb un espec-
tacle on els titelles fan... cabaret! 

réGis Masclet  
(França)

divendres 19, de les 21 a les 2 h 
dissabte 20, de les 11 a les 2 h 
diuMenGe 21, de les 11 a les 24 h  
diMarts 23, de les 17 a les 2 h 
diMecres 24, de les 11 a les 21 h 
esPai cascada - Plaça

Carrusels, cavallets, atraccions de fira de 
tota mena... Régis Masclet és un apassionat 
d’aquestes manifestacions d’art popular i 
ha dedicat la vida a restaurar-les. Ha vingut 
a la Mercè amb un carrusel ple d’avions, 
barraques de fira i miralls deformants, en-
tre altres atraccions, que us faran viatjar en 
el temps.

baby Patufet  
(Catalunya)

tots els dies 
esPai cascada

Un dels únics carrusels que queden a Bar-
celona és el Baby Patufet, una atracció 
dels anys cinquanta situada a la ronda del 
Guinardó davant del parc de les Aigües. 
Alguns elements d’aquest carrusel estaran 
a disposició dels nens i nenes que s’hi vul-
guin fer una foto. 

coMPanyia david berGa  
(Catalunya): Automatàrium

dissabte 20, diuMenGe 21  
i diMecres 24, a les 11.15, 12.45, 
14.15, 15.45, 17.15, 18.45 i 20.15 h 
diMarts 23, a les 17.15, 18.45 i 20.15 h 
esPai cascada - Glorieta

Els autòmats de David Berga semblen tan 
i tan reals... que potser és que ho són i tot. 
Inspirats en les velles atraccions d’autò-
mats que omplien les fires al final del se-
gle xix i principi del xx, recreen amb fusta 
i metacrilat aquelles cabines habitades per 
autòmats mecànics. Només que, en aquest 
cas, els autòmats no són tan mecànics com 
us hauríeu esperat...

la industrial teatrera 
(Catalunya): Petit de Pas / De Pas

dissabte 20 i diuMenGe 21,  
a les 13.30 i 19.30 h 
diMarts 23, a les 22 h 
diMecres 24, a les 13.30,  
16.30 i 20 h 
esPai cascada - illeta

Jaume Navarro i Mamen Olías busquen co-
municar-se amb el públic mitjançant les ria-
lles, els somriures i les emocions. Els veureu 
utilitzar les tècniques de clown i teatre de 
carrer per tal de recrear el cicle de la vida 
en un muntatge tendre i deliciós que no 
necessita paraules per fer riure el públic. 
Una passejada per l’existència humana que 
es mostra abreujat (30 minuts) en les dues 
primeres sessions de cada dia i en l’última, 
en versió completa (65 minuts).
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Instal·lacIons la petIta Mercè

Picto facto  
(França): Billevesées

tot el dia (i taMbé a la nit!) 
esPai Museus - ZooloGia

Què vol dir això de billevesées? Doncs és 
una paraula que els francesos utilitzen per 
dir ‘bestieses’ o, si ho preferiu, ‘camàndu-
les’. Això sí, són unes bestieses encisado-
res que sembla que hagin sorgit del no-res 
i que mostren unes formes i colors la mar 
de divertits. Veniu a la nit i veureu unes ca-
màndules il·luminades.

ferroluar  
(Catalunya): Vida aquàtica i Formigues

tot el dia (i taMbé a la nit!) 
esPai Museus - uMbracle

De vegades són adorables i de vegades 
inquietants, però sempre resulten sorpre-
nents. Us parlem de les criatures de Raúl 
Martínez, un enginyer industrial autodidac-
te, artista i escultor que és l’ànima de Fer-
roluar. Les seves creacions omplen l’Um-
bracle, on veureu éssers aquàtics i insectes 
mecànics que interactuen amb els humans. 
No els tingueu por que, tot i tenir ànima de 
metall, tenen bones intencions i els seus 
moviments i el seu caràcter estan inspirats 
en éssers vius de veritat. 

la Xarranca  
(Catalunya): L’art de les bombolles

dissabte 20, diuMenGe 21  
i diMecres 24, d’11 a 19 h 
esPai Museus - Porta 
Princesa

En aquest espai tan divertit us proposen 
omplir el cel de bombolles creant moments 
plens de màgia. 

l’obrador dels soMnis 
(Catalunya): Anima’ls

dissabte 20, diuMenGe 21  
i diMecres 24, d’11 a 14  
i de 16 a 19 h; diMarts 23,  
de 17.30 a 20.30 h  
esPai Museus - Porta 
Princesa

En aquest espai pensat per als menuts 
trobareu tot de jocs de fusta amb forma 
d’animals. És cosa dels nens i les nenes 
descobrir la manera de posar-los en marxa 
o arrossegar-los amunt i avall. Això és un 
zoològic en moviment! 

PiPPi lånGstruMP 
(Estocolm) 

dissabte 20 i diuMenGe 21,  
d’11.30 a 14.30 h i de 16.30 a 
19.30 h 
esPai Museus - ZooloGia

Veniu a gaudir del món meravellós d’aques-
ta nena inconformista, rebel i extravagant, 
del seu cavall, el seu mico i els seus amics 
Tommy i Annika... En tindreu ocasió durant 
els dos dies en què una companyia sueca 
que dóna vida al món del personatge cre-
at per l’escriptora Astrid Lindgren estarà 
instal·lada a la Ciutadella.

MinusMal  
(Catalunya): Clara, simplement

diMarts 23, a les 17.30 i 19.30 h 
diMecres 24, a les 11.30, 13, 
16.30 i 18.30 h 
esPai Museus - ZooloGia

Pausada, tendra, sensible... Així és la Clara, 
la protagonista d’aquest espectacle de ti-
telles, una petita pallassa que vol caminar, 
sempre amb l’ajuda del seu inseparable ti-
tellaire, i que enamora tothom amb la seva 
personalitat magnètica. Veniu a conèixer-la 
i no l’oblidareu fàcilment.

animals metàl·lics o de fusta, éssers extravagants amb les formes 
més divertides... busqueu-los per la ciutadella i veniu a saludar-los, 
perquè us estan esperant! 

si heu vingut amb canalla trobareu moltes propostes adreçades  
als més petits: des d’unes bombolles tan senzilles com efectives fins 
a un zoo de fusta, una nena rebel o un titella que us robarà el cor.
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tIl·lers -  
escenarI street concept 

Masterclasses 

dissabte 20, diuMenGe 21  
i diMecres 24, a les 11 h 
esPai til·lers - street 
concePt

Voleu aprendre danses urbanes? Doncs els 
membres de Brodas Bros compartiran amb 
vosaltres els seus coneixements en una 
masterclass per a tots els nivells i edats. 
Al final de la classe veureu una mostra 
d’alguna de les coreografies que els con-
vidats internacionals han preparat durant 
les setmanes anteriors amb un seguit de 
ballarins triats en una convocatòria a través 
de les xarxes socials. Veureu coreografi-
es creades per Nelson (França) i Mamson 
(França), a més de Niki i Arvidos, dels con-
vidats que han vingut d’Estocolm. També 
hi haurà una actuació especial del grup de 
breakdance de l’Hospitalet de Llobregat 
dirigit per Kadoer: Street Squad. 

coMPlete  
(Estocolm): Lost in Complete

dissabte 20 i diuMenGe 21,  
a les 12.15 i 18.15 h 
esPai til·lers - street 
concePt

Dansa urbana, performance, espectacle 
d’entreteniment... tant se val com ho defi-
niu. Els set components de la companyia 
sueca Complete aconsegueixen hipnotit-
zar l’espectador amb la seva tècnica im-
pecable i una sincronització perfecta que 
amaneixen amb bones dosis d’humor. Si us 
agrada el hip-hop més acrobàtic us roba-
ran el cor en cinc minuts.

els brodas bros, una de les companyies més respectades en el 
món del hip-hop i les danses urbanes, els seus convidats i un seguit 
d’artistes internacionals —entre els quals alguns que han vingut 
d’estocolm— us esperen en un escenari on els diferents estils de 
danses urbanes són els grans protagonistes.

hiP-hoP - house - PoP - 
lockinG - break

dissabte 20 i diuMenGe 21,  
a les 13.15 i 19.15 h  
diMarts 23, a les 19 h 
diMecres 24, a les 13 i 18.15 h 
esPai til·lers - street 
concePt

Benvinguts al cabaret de dansa i música que 
coordinen els Brodas Bros. Ells obriran l’es-
pectacle i després donaran pas a uns con-
vidats que us mostraran el seu art en forma 
de peces curtes, del house dance al hip-hop 
passant pel beatbox o l’slow motion. Prepa-
reu-vos per gaudir de les habilitats d’uns ar-
tistes excepcionals que vénen d’Estocolm: 
Anton Borgström i Robin Sundberg (amb la 
coreografia d’Erik Linghede Hold), i Arvidos 
i Ida. També tindreu David Colas & Santiago 
(Duo Phorm; França), Markooz (Barcelona), 
David Vento (Saragossa), Mamson, Frankwa 
i Kapela (de Serial Steppez, França), Phax 
(Barcelona i França). Després veureu una 
breu actuació dels catalans Brincadeira i, fi-
nalment, tots els participants s’acomiadaran 
del públic amb una petita jam improvisada.

batalles concertades

dissabte 20 i diuMenGe 21,  
a les 16 h 
diMarts 23, a les 17 h 
diMecres 24, a les 16 h 
esPai til·lers - street 
concePt

Ballarins de Barcelona i de grups nacionals 
i internacionals de hip-hop s’enfrontaran 
en un seguit de batalles en què no hi ha 
trets ni explosions, perquè les armes que 
s’utilitzen són una gran preparació física i 
una tècnica impecable. Hi haurà batalles 
de tot tipus, des de joves contra ballarins 
madurs de la vella escola, batalles de mu-
sicalitat, batalles en què el públic tria el 
guanyador… A més dels ballarins nacionals 
convocats per les xarxes socials mitjançant 
concursos, també hi participaran els matei-
xos artistes convidats al Hip-hop - house - 
pop - locking - break, però aquí Yuk (Bar-
celona) i Niki (Estocolm) s’encarregaran de 
fer de presentadors. La música en viu va a 
càrrec de Jean Phillippe Barrios i Flowtizta 
i, com a discjòquei tindreu STC (Dj Super-
nails i I will Fly).
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iron skulls  
(Catalunya): Sinestesia

diMarts 23, a les 18.15 i 21.15 h 
diMecres 24, a les 12.15 h 
esPai til·lers - street 
concePt

Un grup de b-boying format per ballarins 
de diferents punts de la Península van crear 
a Barcelona aquest col·lectiu el 2003. Aple-
ga ballarins de tota mena de disciplines ur-
banes i forma un grup heterogeni amb un 
clar interès per la dansa experimental i per 
trobar un nou llenguatge del cos. Premi al 
Talent Jove a la Fira d’Artistes de Carrer de 
Leioa, Biscaia.

kadavresky  
(França): L’effet escargot

diMarts 23, a les 20.45 i 22 h 
esPai til·lers - street 
concePt

Uns artistes de circ extraordinaris que ac-
tuen al Castell de Montjuïc aquests dies 
porten a la Ciutadella un fragment del seu 
espectacle L’effet escargot. Acrobàcies, 
malabarismes i equilibris sorprenents. Pre-
mi al Millor Espectacle d’Humor per a Tots 
els Públics a l’última edició de la prestigio-
sa Fira d’Artistes de Carrer de Leioa.

anGelica bonGiovonni 
(EUA; roda Cyr)

diMarts 23, a les 21 i 22.15 h 
esPai til·lers - street concePt
Si ja l’heu vista actuar al Castell de Mont-
juïc no us voldreu perdre una nova ocasió 
de veure en acció aquesta genial artista, 
que domina com ningú la roda Cyr i pro-
tagonitza les evolucions més increïbles a 
l’interior d’aquesta anella gegant.
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tIl·lers 
escenarI huMor I Dansa

brincadeira  
(Catalunya): Evolution

dissabte 20, diuMenGe 21  
i diMecres 24, a les 11 i 16 h 
esPai til·lers -  
huMor i dansa

Aquest espectacle es va estrenar a FiraTàr-
rega i ja ha voltat per una pila de festivals. 
És la nova proposta d’un col·lectiu liderat 
per Edison Aguilar, un exfutbolista que 
manté els seus músics en una forma física 
envejable. Atenció a aquesta proposta: el 
domini que tenen aquests artistes del mo-
viment i la percussió us deixaran astorats.

d1Gits 
(Estocolm): A Magical iPad Act

divendres 19, a les 22.30 h 
dissabte 20 i diuMenGe 21,  
a les 14, 17.30 i 19 h 
diMarts 23, a les 17.30 i 19 h 
diMecres 24, a les 13.45,  
17.15 i 18.45 h 
esPai til·lers -  
huMor i dansa

Què en pot sortir de barrejar la màgia i les 
noves tecnologies? Us ho explicaran Char-
lie Caper i Erik Rosers o, també, els milers 
d’internautes que han sentit a parlar dels 
seus vídeos a YouTube i no han pogut re-
sistir la temptació de veure’ls en acció. 
Efectes especials, bon humor i unes quan-
tes sorpreses que us faran dubtar dels vos-
tres ulls. Començareu a mirar-vos la tauleta 
digital d’una altra manera.

humor, sorpreses, participació, diversitat, dansa i molta,  
moltíssima festa! aquest és l’esperit de les festes de la Mercè i, 
també, de les propostes presentades per sergi ots que trobareu  
en aquesta zona del parc.

Men in coats  
(Gran Bretanya)

dissabte 20 i diuMenGe 21,  
a les 12 i 17 h 
diMarts 23, a les 17 i 19.15 h 
diMecres 24, a les 12 i 16.45 h 
esPai til·lers -  
huMor i dansa

No cal ni pronunciar un mot per tal de fer 
riure el personal. Ho sap Michael Dow, l’au-
tor d’un espectacle que s’ha posat el pú-
blic a la butxaca a Edimburg, Melbourne i 
a molts escenaris de tot el planeta on, com 
us passarà a vosaltres, s’han quedat boca-
badats amb la seva barreja de bon humor i 
il·lusions òptiques. 

Goroka (Catalunya)

tot el dia 
esPai til·lers - huMor i dansa
Les imatges que veureu a la pantalla 
instal·lada a l’escenari són una creació 
d’aquesta productora nascuda fa deu 
anys a Barcelona i especialitzada en la 
creació de continguts i nous formats.

canta i balla  
(Catalunya)

dissabte 20 i diuMenGe 21, a les 12.45 i 18 h 
diMarts 23, a les 18 h 
diMecres 24, a les 12.45 i 17.45 h 
esPai til·lers - huMor i dansa
divendres 19, a les 0.45 h 
dissabte 20 i diMarts 23, a les 0.30 h 
esPai Museus - ZooloGia
En aquesta Mercè no podia faltar un record 
a un dels grups nòrdics que acumulen més 
hits a tot el món. No us direm qui són però, 
sabent que eren dos nois i dues noies i que 
possiblement són els músics suecs més in-
ternacionals des dels anys setanta... ja us ho 
hem dit tot. Prepareu-vos per fer els cors a 
la Mònica Monge i la seva colla. 

virPi Pahkinen  
(Estocolm): Scarabé

divendres 19, a les 23 h 
dissabte 20, a les 19.15 i 22.45 h  
diuMenGe 21, a les 19.15  
i 21.15 h  
esPai til·lers - huMor i dansa

Tot i que va néixer a Finlàndia, aquesta ba-
llarina excepcional es va formar i va debu-
tar a Estocolm, i avui és una figura impres-
cindible de l’escena de la dansa sueca. Balla 
en paisatges de gran bellesa, amb unes 
interpretacions que han quedat enregistra-
des i que, al parc de la Ciutadella, es combi-
naran amb les seves actuacions en viu. 

bcn city ballet Project 
(Catalunya)

dissabte 20, diuMenGe 21  
i diMarts 23, a les 20 h 
diMecres 24, a les 19.30 h 
esPai til·lers - huMor i dansa

En el Certamen Internacional de Dansa 
Ciutat de Barcelona participen cada any 
ballarins d’elit de diverses disciplines: des 
de dansa clàssica fins a contemporània i 
espanyola. A la Mercè, podrem gaudir d’un 
espectacle amb els guanyadors del 2014 a 
base de coreografies creades per artistes 
de renom.
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cent per cent  
espectacles De carrer

ItInerants

coMPanyia el Ganso  
(País Basc): Walkman

dissabte 20, diuMenGe 21  
i diMecres 24, a les 12 i 17 h 
diMarts 23, a les 17 h  
esPai ParlaMent

Al protagonista d’aquest espectacle no li 
caldrà ni tan sols obrir la boca per convèn-
cer el públic del seu talent i la seva habili-
tat. Aquest és un espectacle sense paraules 
protagonitzat pel clown basc Gorka Ganso, 
autor d’uns números artesanals i de mida 
humana on tothom es pot reconèixer. 

el esPejo neGro  
(Màlaga): La cabra

dissabte 20, diuMenGe 21  
i diMecres 24, a les 13.30 i 19 h 
diMarts 23, a les 19 h 
esPai ParlaMent

Aquesta troupe no es talla ni un pèl i està 
disposada a tot: a ballar música discote-
quera o fer flamenc sobre una capsa de 
sabates. Aquest quadre flamenc tan singu-
lar deixarà el públic amb la boca oberta... i 
mort de riure. La creació d’una companyia 
multipremiada (tenen dos Max, per esmen-
tar només algun dels premis més impor-
tants) que dirigeix Ángel Calvente.

creMa esPectacles 
(Catalunya): Espai Menuts 

dissabte 20, diuMenGe 21 
i diMecres 24, a les 11 h 
diMarts 23, a les a les 17 h 
jardins del ParlaMent

Els més menuts tenen un racó en aquest 
espai ple d’atraccions i jocs especialment 
pensats perquè gaudeixin de la Mercè. 

a la zona del Parlament trobareu un seguit de propostes i espais 
per a públics de totes les edats que tenen el regust dels millors 
espectacles de carrer. 

no cal que els aneu a veure, ells us trobaran durant els seus 
recorreguts pel parc. Pura festa en moviment.

efíMer  
(Catalunya): Traps

dissabte 20, diuMenGe 21  
i diMecres 24, a les 11.30, 13, 
14.30, 16.30, 18 i 19 h 
esPectacle itinerant

Amb el material més humil, uns simples 
draps, podeu recrear un món de fantasia 
poblat de criatures fantàstiques, com ara 
uns dracs. Els membres de la companyia 
Efímer volten pel parc i estan disposats a 
ensenyar-vos com és de fàcil fabricar-se un 
drac que us faci companyia.

tXo titelles  
(Catalunya): Evaristo & Cia.

dissabte 20, diuMenGe 21  
i diMecres 24, a les 12, 13.30  
i 17 h 
esPectacle itinerant

Una moto plena d’artefactes extravagants, 
música heavy... Benvinguts al món d’Eva-
risto, un motorista que, vés per on, sempre 
va acompanyat d’un guàrdia de trànsit que 
s’encarrega de regular el flux de públic. 
I és que tothom vol saludar l’Evaristo. El 
trobareu voltant per la Ciutadella precedit 
d’aquest guàrdia singular que no posa mul-
tes, sinó que provoca situacions divertidís-
simes.

transports

Parc de la Ciutadella 
  L1 (Arc de Triomf) i L4 (Jaume I  
  i Barceloneta) 
  39, 41, 51, 120, N11 
  Av. Marquès de l’Argentera, 19;  
  Comerç, 27 i 36; pg. Lluís Companys 1 i 2
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la cIutaDella De nIt 
benVInguts al saturno park

eventi verticali  
(Itàlia): Wanted

divendres 19, dissabte 20  
i diMarts 23, a les 21, 23 i 1.15 h 
diuMenGe 21, a les 21 i 23 h 
diMecres 24, a les 21 h 
esPai cascada - Plaça

Haureu d’alçar la vista per veure els mem-
bres d’aquesta companyia evolucionant 
penjats d’una corda. Es mouen sobre una 
pantalla sobre la qual veureu projectades 
tot d’animacions que interactuen amb ells. 
Potser s’han convertit en protagonistes d’un 
d’aquells videojocs dels anys vuitanta? 

edl creative Water 
(Catalunya): Música i llums a la font 

divendres 19, dissabte 20, 
diuMenGe 21, diMarts 23  
i diMecres 24 
ininterroMPudaMent  
esPai cascada - font

Segur que no heu vist mai la font de la Cas-
cada tan bonica. I és que l’aigua, la llum i la 
música son les matèries primeres d’uns es-
pectacles sorprenents i plens de màgia en 
els quals la font balla i s’omple de colors. 

jordi teiXidó  
(Catalunya): El bust cantaire

divendres 19, dissabte 20, 
diuMenGe 21, diMarts 23 
i diMecres 24, 
ininterroMPudaMent 
esPai cascada - MariÀ 
aGuiló

Deixeu que l’escultura del poeta mallor-
quí Marià Aguiló us expliqui les aventures 
i desventures que ha viscut perpètuament 
palplantada en aquest racó del parc. Avui 
està disposada... a cantar-vos una cançó! 

espaI Museus

eyesberG studio  
(Catalunya): Amadeus

divendres 19, dissabte 20  
i diMarts 23, de 21 a 2 h 
diuMenGe 21, de 21 a 24 h 
diMecres 24, de 21 a 22.30 h 
esPai Museus - GeoloGia

Un divertidíssim mapatge interactiu on es 
fonen la música, les arts visuals i la tecno-
logia. Toqueu el teclat de piano videopro-
jectat a terra i, mitjançant sensors de movi-
ment i tècniques de videomapatge, podreu 
decidir la música que sona però, també, les 
imatges que es projecten sobre la façana 
del Museu de Geologia.

loco brusca  
(Catalunya): Mr. X

divendres 19, dissabte 20  
i diMarts 23, a les 23 h 
esPai Museus - ZooloGia

És un home, és un mico? És, potser com 
tots nosaltres, una mica de cada. I és que 
el personatge que s’ha inventat aquest 
actor argentí que ha desenvolupat la seva 
carrera artística a Barcelona descobreix un 
dia que la seva vida i el seu vestuari, tan 
formals i seriosos, són una cuirassa que el 
limita. I decideix alliberar-se de la manera 
més explosiva, deixant escapar el seu jo 
més animal i simiesc. Veniu a veure aques-
ta mena de Dr. Jekyll i Mr. Hyde i potser us 
reconeixereu en alguna de les dues perso-
nalitats... o en totes dues! 

jocs de llum i so i un espectacle que us parla de l’animal que tots 
portem a dins. són les propostes de les quals, a la nit, podreu gaudir 
als museus de Zoologia i Geologia. recordeu que també hi ha 
propostes que estan dia i nit, com els éssers metàl·lics de ferroluar 
(umbracle) i els adorables Billevesées (Zoologia), que a la nit 
s’il·luminen.
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tIl·lers -  
escenarI street concept 

nats nus 
(Catalunya): Transforma-T

diMarts 23, a les 22.15 i 0.30 h 
diMecres 24, a les 22 h 
esPai til·lers - PriM
El ballarí i coreògraf Toni Mira, Premi Na-
cional de Dansa de Catalunya, combina 
acrobàcies, percussió, ombres i recursos 
audiovisuals en un espectacle de gran for-
mat que reflexiona sobre la transformació i 
la lluita en el món actual, i sobre la neces-
sitat de reconduir, reinventar i transformar 
la societat en què vivim. Un joc escènic que 
ens parla de canvi i transformació mitjan-
çant el moviment i la imatge.

electronic PerforMers 
(Catalunya): Trinity

divendres 19, dissabte 20 i diMarts 23, 
a les 23.45 i 1 h 
diuMenGe 21, a les 23 h 
diMecres 24, a les 21.30 h 
esPai til·lers - street concePt
óscar Sol, ànima d’Electronic Performers, 
fa servir la tecnologia interactiva per ela-
borar unes propostes amb un alt compo-
nent tecnològic, com aquesta peça, Trinity, 
un muntatge de dansa on el cos de l’intèr-
pret queda submergit en un paisatge de 
textures audiovisuals. D’aquesta manera, 
i gràcies a uns sensors, les evolucions del 
ballarí són les que determinen l’entorn en 
què es mou. Una peça creada el 2013 a 
Barcelona amb la col·laboració, entre d’al-
tres, de NU2’s Associació per a la Creació i 
El Graner - Mercat de les Flors. 

teatre d’objectes, acrobàcies impossibles i una dansa on el ballarí  
fa canviar el seu entorn amb el moviment. són algunes de les 
propostes nocturnes de l’escenari street concept de la ciutadella.

dudaPaiva  
(Holanda): Bastard!

divendres 19, dissabte 20  
i diuMenGe 21, a les 21.30 h 
esPai til·lers - street 
concePt

La darrera novel·la signada per l’escriptor 
francès Boris Vian, L’arrache-coeur, inspira 
l’espectacle d’una companyia neerlandesa 
que barreja el teatre d’objectes i la dansa 
en la recerca d’un nou llenguatge escènic 
que ens parla dels somnis humans, la por i 
l’amor. El que veureu a la Mercè és un solo 
de Duda Paiva, el creador de la companyia, 
tot i que no ho sembla perquè —ja ho veu-
reu— l’únic actor està força ben acompa-
nyat. Un espectacle sorprenent on, si hi fal-
ta alguna cosa, no és el bon humor.

tobias WeGner  
(Alemanya): Wall Clown 

divendres 19, dissabte 20  
i diMarts 23, a les 23.15, 0.30 i 
1.45 h; diuMenGe 21, a les 23 h; 
diMecres 24, a les 21 i 22.15 h 
esPai til·lers - street 
concePt

Aquest artista impressionant conjumina una 
tècnica depurada i una habilitat extraor-
dinària per desconcertar-nos amb la seva 
proposta de teatre físic. No sabreu si està 
del dret o del revés, si desafia la gravetat 
fent acrobàcies impossibles o si les lleis de 
la física no tenen validesa en l’espai reduït 
on es desenvolupa el seu espectacle. Les 
tècniques de videoprojecció que utilitza us 
enganyaran... o us permetran veure la rea-
litat tal com és en realitat, vés a saber... No 
us el perdeu, que aquest artista majúscul 
és capaç de fascinar públics de totes les 
edats, cultures i condicions.
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tIl·lers -  
escenarI huMor I Dansa

sirQus alfon  
(Estocolm): This is Sirqus Alfon

divendres 19, a les 21 i 24 h 
dissabte 20 i diMarts 23,  
a les 21.30 i 23.45 h 
diuMenGe 21, a les 22 h 
diMecres 24, a les 21 h 
esPai til·lers - huMor i dansa

Circ, foc, teatre, música i grans dosis d’hu-
mor... Són els ingredients d’un espectacle 
ple d’explosions, lluites, efectes especials i 
raigs làser en el qual els protagonistes van 
a la recerca del seu mascle interior... Vénen 
com a emissaris d’Estocolm, encara que 
són originaris de Norrköping.

aniMal reliGion  
(Catalunya): Indomador

divendres 19, dissabte 20  
i diMarts 23, a la 1 h  
diuMenGe 21, a les 23 h 
esPai til·lers - huMor i dansa

¿Heu provat mai de fer acrobàcies amb ta-
lons o ensinistrar el vostre animal interior? 
No cal que ho intenteu perquè ja ho fa Quim 
Girón, una jove promesa del circ català for-
mat a Suècia. Fa una crida als instints més 
salvatges del seu públic amb uns especta-
cles d’autor inspirats en el món animal. L’any 
passat van guanyar un Premi Zirkolica.. 

erik linGhede  
(Estocolm): Hold

divendres 19, a les 22 h 
esPai til·lers - huMor i dansa

Entre moltes altres coses, Erik Linghede és 
un apassionat del popping, un estil de dansa 
urbana que es basa a contraure la muscula-
tura al ritme de la música i crear efectes sor-
prenents. El veureu dirigir una peça de dan-
sa que interpreten Anton Borgström i Robin 
Sundberg sobre música de Markus Bertils-
son. També els veureu de dia a l’escenari 
Street Concept com a part de la proposta 
Hip-hop - house - pop - locking - break.
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espaI parlaMent

PlayMid  
(Catalunya): Axial

divendres 19, dissabte 20  
i diMarts 23, de 21 a 2 h 
diuMenGe 21, de 21 a 24 h 
PtGe. de l’institut

La informàtica, l’enginyeria electrònica i el 
disseny són els puntals de la feina d’Eloi 
Maduell, Santi Vilanova i Àlex Posada, els 
creadors d’unes instal·lacions en què la 
llum i el so submergeixen l’espectador en 
una escenografia feta de color, làsers i sons 
electrònics. Han creat una escenografia 
que ens transporta, directament, a les for-
mes més futuristes de la creació. 

roGer bernat / fff  
(Catalunya): La consagració de la 
primavera

divendres 19, a les 21, 23 i 0.45 h 
dissabte 20, a les 21.45, 23.15 i 0.45 h  
diuMenGe 21, a les 21.45 i 23.15 h 
diMarts 23, a les 21.45, 23.15 i 0.45 h  
esPai ParlaMent
És un joc? És una coreografia? Són totes 
dues coses alhora. I també és una pensada 
de Roger Bernat, tot un especialista a con-
vertir els espectadors en els protagonistes 
dels seus espectacles. Aquí recrea La con-
sagració de la primavera d’Igor Stravinsky a 
partir de la coreografia que en va fer la gran 
Pina Bausch l’any 1975. Quan hi arribeu us 
donaran uns auriculars sense fils amb diver-
sos canals, on sona la música però també 
altres sons i veus que s’entrecreuen. Aquest 
cop els artistes sou... vosaltres!

a la nit, la zona del Parlament està reservada als més moderns  
de cada casa. no només trobareu instal·lacions de llum amb làsers  
i sons electrònics inclosos, sinó també un espectacle sense actors  
on l’espectador n’és... protagonista!

transports

Parc de la Ciutadella 
  L1 (Arc de Triomf) i L4 (Jaume I  
  i Barceloneta) 
  39, 41, 51, 120, N11 
  Av. Marquès de l’Argentera, 19;  
  Comerç, 27 i 36; pg. Lluís Companys 1 i 2
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cIrc 
al castell

trio teQuiero 
(Catalunya): Presentadors

dissabte 19, diuMenGe 20 i diMecres 24, 
tot el dia
Deixeu que algú que es coneix la mar de bé 
el món de la pista us expliqui la programa-
ció d’aquest any al Castell. L’Alba Sarraute 
va estudiar acrobàcia i cant des de petite-
ta; amb disset anyets va estrenar el seu pri-
mer espectacle i ja tenia companyia pròpia. 
Escolteu-la que, amb la resta d’integrants 
del Trío Tequiero (Benjamin Eugène i Sjor-
ro Ell Torro), us presentarà els artistes que 
veureu durant el dia.

els uns us faran riure, els altres us deixaran bocabadats i alguns  
altres més us faran patir una mica amb les seves acrobàcies 
arriscades. tots els artistes que veureu aquí, amb la coordinació 
artística de cristina cazorla, us ompliran els ulls del millor circ  
que es fa ara mateix. 

les autopIstes Del cIrc
Els espectacles de circ del Mercè Arts de Carrer estan travessats enguany per unes 
Autopistes que uneixen quatre zones del món força distants: el nord d’Europa, el 
sud de França, Catalunya i Mont-real. Ens referim al projecte Autopistes, finançat per 
la Unió Europea, una xarxa de programadors que pretén crear un circuit de circ en-
tre Europa i Amèrica del Nord. Enguany, els artistes de circ del Mercè Arts de Carrer 
tindran més visibilitat que mai!

ateMPo circ 
(Catalunya): Deal

dissabte 20 i diuMenGe 21,  
a les 12 i 15.30 h 
fossat de santa eulÀlia - escenari 2
El circ i la dansa són els llenguatges que 
utilitza aquesta companyia local per par-
lar-nos del món en què vivim i d’una vida, 
la nostra, que avança a força d’acords i 
tractes (deal, en anglès) amb els altres. Una 
proposta molt coreogràfica i plena d’emo-
ció que combina dansa, roda Cyr i música. 

factoria circular  
(Catalunya): Rodafonio

dissabte 20 i diuMenGe 21,  
tot el dia 
fossat de santa eulÀlia - 
escenari 2

Imagineu-vos una roda gegant de prop 
de quatre metres d’alçada però de només 
quinze centímetres d’ample. I ara penseu 
que, dins d’aquesta roda, hi ha tres músics 
que es van desplaçant mentre uns actors 
fan anar uns pedals gràcies als quals es 
mou tot l’invent. No ho veieu clar? Doncs 
haureu de venir al Castell per veure en 
funcionament aquest invent nascut de les 
ments de l’escenògraf i músic César Álva-
rez Bayer i d’Andrea Cerchiaro.

sisters  
(Multinacionals!): Clockwork

dissabte 20 i diuMenGe 21,  
a les 18.45 h 
fossat de santa eulÀlia - 
escenari 2

Tot i que va néixer a Suècia el 2010 i mal-
grat el seu nom, aquesta companyia està 
formada per tres nois de nacionalitats di-
verses que han posat el seu talent al servei 
d’un objectiu únic: sincronitzar-se com un 
rellotge per realitzar els malabarismes més 
espectaculars (i divertits) amb els seus cos-
sos. Potser no són germanes... però s’ente-
nen perfectament quan són a la pista. 
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MaGManus  
(Estocolm): Magmanus Show

diMecres 24, a les 13.45  
i 17.15 h 
fossat de santa eulÀlia - 
escenari 2

Un espectacle divertidíssism en què veureu 
un acròbata petit i apassionat i un malaba-
rista gegant i tan paradet com adorable... 
Ells són Manu Tiger i Magnus Bjoru, els dos 
integrants d’una companyia que combina 
humor i habilitat i que utilitza diverses tèc-
niques de circ, de la bàscula als malabars, 
per deixar-vos amb la boca oberta. El circ 
més divertit.

kadavresky  
(França): L’effet escargot

diMecres 24, a les 12 i 15.30 h 
fossat de santa eulÀlia - 
escenari 2

Cinc companys d’una escola de circ van de-
cidir crear una companyia i posar-li el nom 
d’aquell famós joc a què jugaven els surrea-
listes, el cadàver exquisit. En el seu primer 
espectacle, vestits com si fossin joglars 
moderns, executen tota mena d’acrobàcies, 
malabarismes i equilibris... mentre es lliuren 
a l’atzar, un element imprescindible que de-
fineix aquesta proposta. Premi al Millor Es-
pectacle d’Humor per a Tots els Públics en 
l’última edició de la prestigiosa Fira d’Artis-
tes de Carrer de Leioa, a Biscaia.

coMbInat De cIrc  
estocolM-barcelona

dissabte 20, diuMenGe 21  
i diMecres 24, a les 11, 14.30  
i 17.45 h 
fossat de santa eulÀlia - 
escenari 1

GuilleM albÀ i anGela Wand 
(Catalunya/Suècia; presentadors)
Un català i una sueca condueixen l’espec-
tacle amb molta habilitat i bon humor. 

josé luis redondo (Madrid):  
Ricky, el professor de tennis
Ricky és un antic esportista d’elit que ara 
ofereix les classes de tennis més divertides. 
Reforçareu els abdominals... a força de riure.

irene estradé (Catalunya; corda)
L’especialitat d’aquesta artista és la dansa 
vertical, d’aquí que hagi vingut preparada 
amb una corda on la veureu evolucionar en 
una perfecta conjunció de tècnica i estètica.

serGio GonZÁleZ (Catalunya; roda Cyr)
Un artista format en circ contemporani a 
The Circus Space de Londes que ha treba-
llat com a acròbata i ballarí a les companyi-
es més diverses. 

artistes suecs i catalans munten un espectacle conjunt dirigit 
per hans Marklund, un prestigiós director i coreògraf d’estocolm.

jan unestaM (Estocolm; clown)
Aquest artista va treballar al prestigiós 
Cirkus Cirkör. Avui els seus personatges di-
vertidíssims continuen sent un element im-
prescindible en els millors espectacles de 
circ contemporani. 

Patrick elMnert i tony PeZZo  
(Estocolm; malabars)
Pilotes, anelles, maces... Veureu aquests 
dos artistes executar els malabars més di-
fícils amb una coordinació i sincronització 
impecables.

anton Graaf i einar klinG - 
odencrants - duo sons (Estocolm; 
acrobàcia)
Aquests joves artistes combinen la força i 
l’equilibri mentre fan anar la bàscula. Veient- 
los, us podreu imaginar com de brillant és 
el futur que tenen. 

les caPGirades (Catalunya; trapezi)
Totes dues són guapes, tenen talent i són... 
ambicioses. D’aquí que no els importi en-
frontar-se, perseguir-se i competir tot i ser 
a uns quants metres del terra.   
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dissabte 20, diuMenGe 21  
i diMecres 24, a les 12.45,  
16.15 i 19.45 h 
fossat de santa eulÀlia - 
escenari 1

si lo sé no Me cuelGo  
(Catalunya; trapezi)
Ja és prou complicat això del trapezi, però 
hi ha artistes que s’entesten a fer-ho tot 
més i més difícil. Els que formen aquesta 
companyia han creat... un trio volador! 

juana beltrÁn  
(Argentina; equilibri sobre mans)
L’equilibri sobre les mans és l’especialitat 
d’aquesta artista, que fusiona les figures 
fixes amb moviments fluids utilitzant diver-
ses alçades i velocitats. Un espectacle hip-
nòtic i fascinador que us omplirà de pau. 

david batlló (Catalunya; malabars)
Una proposta a base de malabars de rebot 
amb claqué incorporat. És una nova tècnica 
que aquest artista català va crear... mentre 
treballava al Japó! Un artista i dos talents. 

iGnacio ricci (Mèxic; corda)
I si fem circ per parlar de la vida? La poesia 
amara l’actuació d’aquest jove mexicà que 
s’enfilarà per una corda com a invitació a 
deixar enrere les nostres pors i limitacions. 
Un número inspirador que us alleugerirà 
l’esperit.

saulo sarMiento (Canàries; perxa)
La perxa és només una de les habilitats 
d’aquest acròbata i ballarí de vint-i-quatre 
anys que, amb les seves habilitats multidis-
ciplinàries, ha guanyat premis en trobades 
de circ tan prestigioses com el Festival 
Mondial du Cirque de Demain de París. 

anGelica bonGiovonni (EUA; roda Cyr)
Va debutar en el trapezi fix i té una sòlida 
formació en dansa moderna, contemporà-
nia i jazz, però es va enamorar de la roda 
Cyr. I la història d’amor continua, com veu-
reu durant la seva intervenció en aquest 
combinat de circ. Un número... rodó, és 
clar.

l’ateneu popular 9barrIs 
conVIDa… 
l’ateneu Popular 9barris, un dels focus més potents de la creació 
de circ a barcelona, uneix forces amb artistes internacionals d’alta 
volada per oferir-nos un combinat de circ amb música de dani farran 
i kimi saigi. tot, sota la direcció de clara Poch, de Mumusic circus. 

coMPanyia Passabarret  
(Catalunya): Carpa Tomassa

dissabte 20, diuMenGe 21  
i diMecres 24, tot el dia 
fossat de santa eulÀlia - 
escenari 1

Espectacles, tallers de circ de tota mena 
de disciplines... Tot hi cap dins la carpa de 
la companyia Passabarret. Actors, músics i 
pallassos us proposen una pila d’activitats. 
I fora podreu gaudir de l’espectacle Tanda-
rica Circus.

tXo titelles  
i los Galindos  
(Catalunya): Matías o el desig de volar

dissabte 20, diuMenGe 21  
i diMecres 24, d’11 a 20.45 h 
fossat oest - iurta

Los Galindos, pioners en la incorporació 
del trapezi volant en espectacles de circ 
de carrer, i la companyia de marionetes 
Txo Titelles aprenen junts en un espectacle 
on cadascun d’aquests col·lectius artístics 
posa el millor de si mateix. El protagonista 
és un titella trapezista. 

PePa Plana  
i toti toronell  
(Catalunya): Despistats

dissabte 20, diuMenGe 21  
i diMecres 24, a les 12.30,  
16.30 i 18.15 h 
fossat oest

Hi ha moltes maneres d’explicar una histò-
ria i aquests dos artistes del riure, la Pepa 
Plana i en Toti Toronell, n’han trobat, com 
a mínim, dues. Espereu a veure com cau la 
cortina i descobrireu que, a banda i banda, 
s’explica la mateixa història, tot i que de 
vegades no ho sembli! Donem la benvingu-
da a la pallassa catalana més emblemàtica, 
que ha treballat amb el Cirque du Soleil i 
que acaba de rebre el Premi Nacional de 
Cultura que atorga el Consell Nacional de 
la Cultura i de les Arts (CoNCA).
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hotel iocandi  
(Catalunya): Fragment Esquerdes

dissabte 20, diuMenGe 21  
i diMecres 24, a les 13.45,  
17.15 i 19.30 h 
fossat oest - racó Poètic

Una escala per fer equilibris i la música són 
els principals elements d’una proposta in-
terpretada per un home i dues dones que 
es pregunten què hi ha en l’espai que queda 
entre dues peces que no acaben d’encaixar. 
Una proposta de circ i teatre físic per a tots 
els públics a càrrec d’una companyia nas-
cuda a cavall entre Barcelona i Mallorca.

joan catalÀ  
(Catalunya): Pelat

diMecres 24, a les 18.45 h 
fossat oest

joan Català ha decidit hibridar el circ, el tea- 
tre i la dansa per crear un espectacle en el 
qual un tronc i un home són suficients per 
bastir en escena tot un estudi sobre el mo-
viment i el comportament humà. Pocs ar-
tistes aconsegueixen tant partint d’un ma-
terial tan humil.

jordi bertran  
(Catalunya): Strada

dissabte 20, diuMenGe 21  
i diMecres 24, a les 12, 13.15, 
14.15, 16, 17.45 i 19 h 
fossat oest - racó Poètic

Són titelles, sí, però s’inspiren en el món del 
circ i les varietés, i més concretament en 
quatre personatges clàssics d’un univers 
que aquesta companyia recrea a la perfec-
ció mitjançant el gest, la música i els sons. 
Riureu i us emocionareu amb una proposta 
íntima i delicada per a tots els públics.

toni ortiZ  
(Catalunya)

diMecres 24, d’11 a 19 h 
fossat oest

Aquest artista plàstic convida els nens i 
nenes amb ganes de pintar a fer un mural 
amb efectes 3D a terra o sobre una paret.

adrian schvarZstein 
(Catalunya): Greenman

dissabte 20, diuMenGe 21  
i diMecres 24, d’11 a 20.45 h 
esPectacle itinerant

Ningú no està gaire segur de si ve de Mart 
o si s’ha pres una dosi doble de clorofil-
la, però tothom està d’acord en una cosa: 
aquest home és verd, tan verd com el pati-
net en què viatja. Us el trobareu aquí i allà, 
innocent, provocador i capaç de qualsevol 
bogeria. La revolució és... de color verd.

la Xarranca  
(Catalunya)

dissabte 20, diuMenGe 21  
i diMecres 24, d’11 a 20.45 h 
fossat oest

Aquí us convidaran a emprendre un viatge 
en un vaixell pirata que té com a objectiu 
omplir el món de bombolles de sabó. Els 
voleu donar un cop de mà?

aiGües de barcelona 
(Catalunya): La Festa d’Aigües

dissabte 20 i diuMenGe 21,  
d’11 a 19 h 
fossat oest

L’aigua és el tema central d’aquest espai 
que recrea el circuit de l’aigua, des del seu 
origen fins que arriba a les llars, i que pre-
senta espais lúdics per als més petits. Heu 
vist mai un got que es plega? Una festa lí-
quida per a la canalla i els adults que els 
acompanyin.

activitats d’educació 
viÀria

dissabte 20, diuMenGe 21  
i diMecres 24, tot el dia 
esPai GuÀrdia urbana

La Guàrdia Urbana porta al Castell tot 
d’activitats adreçades a ensenyar als més 
petits les normes de seguretat viària mit-
jançant activitats divertides. 

transports

Castell de Montjuïc 
(Carretera de Montjuïc, 66)
  L2 i L3 (Paral·lel) 
  150 

  Telefèric de Montjuïc
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Per la Mercè podreu recórrer les estances del Palauet albéniz, 
passejar per les elegantíssimes avingudes dels jardins de joan 
Maragall, veure espectacles de carrer i participar en tot d’activitats 
i tallers. el Palauet celebra enguany amb esbarts i cobles que 
barcelona és capital de la sardana 2014. 

portes obertes  
al palauet albénIz

Portes obertes 

dissabte 20 i diuMenGe 21, d’11 a 21 h
L’espai on les autoritats de Barcelona re-
ben els visitants il·lustres de la ciutat obre 
els seus salons a la curiositat dels barcelo-
nins. Veniu a descobrir aquest edifici cons-
truït per a l’Exposició del 1929. L’itinerari 
de la visita està adaptat per a persones 
amb mobilitat reduïda, tret del pis on hi ha 
les cuines. 
Enguany, per tal d’escurçar les cues i el 
temps d’espera per a les visites, s’instal·larà 
un punt a la confluència dels dos camins 
provinents dels dos accessos al recinte 
(avinguda de l’Estadi i avinguda dels Mon-
tanyans) i allà es distribuiran les entrades 
en franges de mitja hora a partir de les 11 
i fins a les 20 h. Com a molt, haureu de fer 
mitja hora de cua.

no feu cues!

dissabte 20 i diuMenGe 21, d’11 a 21 h
Necessiteu un paraigua? Voleu que us ven-
tin una mica d’aire? Potser us agradaria 
que us fessin un massatge? Demaneu, que 
els majordoms i minyones que amenitzen 
l’espera per visitar el palauet estan al vos-
tre servei. Capitanejats per l’actor Robert 
Gobern cantaran, ballaran, faran imitacions 
o us explicaran històries sobre la vida se-
creta del palauet. 
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els esbarts i la sardana

sardanes: 
dissabte 20, a les 12.30 i 16.30 h  
i diuMenGe 21, a les 16.30 i 
19.15 h

Per tal de celebrar com cal la capitalitat de 
la sardana que enguany correspon a Bar-
celona, l’amfiteatre que hi ha als jardins, a 
tocar de l’edifici del palauet, es convertirà 
en un escenari on els esbarts de Barcelo-
na oferiran una mostra del seu repertori 
de danses tradicionals. Montse Colomé 
dirigirà l’actuació, que tindrà dos convi-
dats excepcionals: una mestra de ball i el 
seu alumne, interpretats pels actors Anna 
Briansó i Guillem Motos. Ells s’encarrega-
ran d’explicar-vos cadascuna de les danses 
que interpreten els esbarts.
Les colles sardanistes Violetes del Bosc, 
Mare Nostrum, 9 de Novembre i Xàldiga 
oferiran cada dia una sardana de lluïment 
—un tipus de sardana que es balla a les 
competicions, on es cuiden especialment 
els aspectes estètics i coreogràfics, a més 
del ritme i la compenetració musicals— 
i una altra de punts llliures, en la qual els 
balladors no fan el punteig tradicional sinó 
que marquen els punts d’una manera més 
lliure, imaginativa i filigranada.
Hi posaran la música la Cobla Mediterrània 
(dia 20 a la tarda i dia 21 al matí) i la Co-
bla Sabadell (dia 21 a la tarda), dirigides pel 
mestre Joan Gómez. 

esbarts: 
dissabte 20, a les 11.30, 18 i 19.45 h
Actuacions de l’Esbart Ballets de Cata-
lunya (actuen amb el grup De Soca-rel), 
l’Esbart Ciutat Comtal i l’Esbart Sant Mar-
tí, amb les colles sardanistes Xàldiga i 9 de 
Novembre.

diuMenGe 21, a les 11.30, 13.30, 17, 18.30  
i 19.45 h
Actuacions de l’Esbart Gaudí, l’Esbart Jo-
ventut Nostra, l’Esbart Sant Jordi, l’Esbart 
Folklòric d’Horta, l’Esbart Català de Dansai-
res i l’Esbart Maragall. Amb les colles sarda-
nistes Violetes del Bosc i Mare Nostrum.

jordi Molina  
i Pere Pau XiMenis  
(Catalunya): concert

dissabte 20, a les 13 i 17 h 

Dissabte teniu l’ocasió d’assistir a un con-
cert com a mínim sorprenent. I és que no 
és habitual trobar un duet format per una 
tenora i un acordió. L’integren els músics 
Jordi Molina (tenora) i Pere Pau Ximenis 
(acordió). Atenció a Jordi Molina, perquè 
aquest intèrpret no només utilitza la tenora 
com a instrument tradicional, sinó que l’ha 
portat a nous territoris col·laborant amb 
músics que van del mateix Ximenis al pia-
nista Ramon Escalé, entre molts altres. 

cia. la tal  
(Catalunya): Carilló

dissabte 20 i diuMenGe 21,  
a les 11.15, 12.15, 13.15, 14.15, 
16.15, 17.15, 18.15 i 19.15 h

Aquest rellotge... està ben viu. Veureu els 
personatges que hi viuen —actors que imi-
ten els ninots mecànics que marquen l’ho-
ra— interpretant les històries que explica 
un rellotger, que fa de fil conductor de tot 
de relats. Veureu, fins i tot, una recreació 
de Carmen, l’òpera de Bizet.

david Moreno & cia 
(Catalunya): Street M[u]F 

dissabte 20, a les 14 i 19 h 
diuMenGe 21, a les 12.30  
i 17.45 h

Un espectacle de música i moviment amb 
un format innovador en el qual els prota-
gonistes són un piano de cua, un contra-
baix i un cub de cartró format per 33 caixes 
plenes de sorpreses. 

Galiot teatre  
(Catalunya): Cal Titella 

dissabte 20 i diuMenGe 21,  
d’11 a 19 h

De guant, de fil, de tija, de canut... En 
aquest espai, pensat per als més petits 
però obert a tothom, trobareu prop d’un 
centenar de titelles de tota mena. I és que 
n’hi ha de molts tipus i cadascun es mani-
pula d’una manera diferent i ofereix possi-
bilitats expressives diverses. Aquí apren-
dreu a fer anar els titelles però també a 
muntar-ne un vosaltres mateixos. 

los herrerita  
(Catalunya): Circ a les golfes

dissabte 20 i diuMenGe 21,  
d’11 a 14.30 h i de 15.30 a 20 h

Tothom està convidat a descobrir les tèc-
niques de circ més diverses en aquestes 
golfes plenes d’andròmines. Deixeu-vos 
portar pels artistes i veureu com acabeu de 
trapezistes, damunt d’un monocicle i fent 
malabars amb anelles, pilotes i bitlles. 

titelles verGés  
(Catalunya): Els putxinel·lis del modernisme 

dissabte 20 i diuMenGe 21,  
a les 12, 16 i 18 h

A l’escenari dels Quatre Gats van actuar ti-
tellaires tan coneguts com juli Pi, Didó o 
Sebastià Vergés. La companyia de Sebas-
tià Vergés i Martínez, tercera generació de 
la coneguda nissaga, recupera ara al pa-
lauet un espectacle de titelles tradicionals 
catalans en una actuació que és, de fet, un 
viatge en el temps. 

transports

Palauet Albéniz
Accessos: av. Estadi i av. Montanyans 
  L1 i L3 (Espanya) 
  Espanya
  55, 125 i 150
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folk, jazz, flamenc, hip-hop, salsa... tots aquests ritmes i alguns més 
formen part de la Mercè musical, a més de les propostes simfòniques 
de l’orquestra del liceu, l’obc o la banda Municipal. teniu calor? 
doncs enguany estrenem escenari a tocar del mar! 

Mercè 
MúsIca

Mayookh bhauMik  
black coffee  
(Índia; world music)

divendres 19, a les 22.30 h 
av. catedral
El Festival Àsia porta a l’avinguda de la Ca-
tedral un projecte liderat pel percussionis-
ta clàssic i productor electrònic Mayookh 
Bhaumik, que barreja una àmplia diversi-
tat de músiques del seu país interpretades 
amb instruments tradicionals amb sons 
electrònics i hip-hop. A Barcelona, els veu-
rem acompanyats del grup de dansa Bar-
celona Khatak Project, encapçalat pel ba-
llarí pakistanès Fasih ur Rehman.

raynald coloM  
(Catalunya; jazz-flamenc): Flamenco reunión

divendres 19, a les 0.30 h 
av. catedral
El flamenc va entrar de ple en la vida del 
trompetista Raynald Colom el 2006, quan 
el cantant Duquende el va convidar a par-
ticipar en el disc Mi forma de vivir. Des 
d’aleshores ha hibridat jazz i flamenc en 
treballs com Evocación, un disc que va 
llançar el 2008. Ara puja a l’escenari amb 
una formació composta, entre d’altres, pel 
guitarrista josé Ramon Caro, que ha estat 
col·laborador de la cantaora Mayte Martín. 
El bo i millor de dos mons.
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salao elèctric  
(Catalunya; flamenc) 

dissabte 20, a les 22.30 h 
av. catedral
José Antonio Martín Yáñez «El Salao», un 
artista creatiu i sorprenent, suma el seu ta-
lent a la guitarra elèctrica de jordi Bonell, 
la guitarra flamenca d’Oliver Haldón i la ba-
teria i les percussions de David Domínguez. 
El resultat és un grup que dóna al flamenc 
nous horitzons i sonoritats sense renun- 
ciar a les seves arrels. Una de les revela-
cions més impactants de la nova escena 
flamenca que, en aquesta actuació, estan 
acompanyats de Pedro Córdoba al baile.

arGentina  
(Andalusia; flamenc)

dissabte 20, a les 0.30 h 
av. catedral
Una de les veus emergents més interes-
sants del nou flamenc combina l’elegància 
i la sofisticació amb una exploració pro-
funda dels pals més tradicionals, entre ells 
alguns de ben poc habituals. Diuen que és 
la veu revelació del moment, i els especia-
listes, que ja la seguien amb atenció, s’han 
rendit al seu talent i a la valuosa tasca de 
recuperació de pals i temes oblidats que va 
fer al seu disc més conegut, Un viaje por el 
cante. 

carles benavent  
(Catalunya; jazz-flamenc): Un, dos, tres

diuMenGe 21, a les 22.30 h 
av. catedral
Carles Benavent és un dels músics de jazz 
catalans amb més projecció internacional, 
un dels pocs que, a casa nostra, pot presu-
mir d’haver tocat amb Miles David i Chick 
Corea. No és estrany, perquè la seva mane-
ra de tocar el baix elèctric ha creat escola, 
i ha estat un dels més actius per fer con- 
fluir els sons del jazz i el flamenc. A Un, 
dos, tres estableix un diàleg musical ple 
d’emoció i inspiració amb Roger Mas al pia- 
no i Roger Blàvia a la bateria i percussió, 

GerMÀ neGre  
(Catalunya; folk)

divendres 19, a les 23.30 h 
Pl. sant jauMe
Un col·lectiu de sis joves banyolins amb 
orígens musicals diversos interpreta en el 
llenguatge de les noves generacions un re-
pertori de temes de cançó popular catala-
na amb arranjaments propis i un aire festiu 
que els fa ideals per a una festa major. I, a 
més del repertori de caire tradicional, són 
capaços d’interpretar temes de Quico Pi de 
la Serra, Quimi Portet o els Dijous Paella. 
Festa!

PeP GiMeno «botifarra»  
i la rondalla 
(País Valencià; cantaor/folk)

dissabte 20, a les 23.30 h 
Pl. sant jauMe
La veu d’aquest cantaor de Xàtiva interpre-
ta un seguit de melodies i cançons tradi-
cionals que ha recollit després de recórrer 
durant anys les comarques centrals de Va-
lència, salvant així de l’oblit jotes, roman-
ços, malaguenyes i moltes altres músiques 
transmeses oralment durant anys. Enguany 
presenta un espectacle nou, De banda a 
banda, en què fon la cançó tradicional va-
lenciana amb música àrab, gràcies a la col-
laboració del músic i cantant de Tànger 
Ahmed Touzani.

isaac ulaM  
i josé doMinGo  
(Catalunya; folk-rock): Temple d’aigua  
i llum

diMarts 23, a les 23.30 h 
Pl. sant jauMe
Diuen d’Isaac Ulam que és capaç de portar 
el folk gairebé al terreny de la psicodèlia. A 
Temple d’aigua i llum compta amb l’ajuda 
de josé Domingo per donar una dimensió 
nova a sons tradicionals com jotes, havane-
res o cançons de treball. Dos trobadors de 
la generació indie a la recerca de les seves 
arrels.

alMa afrobeat enseMble 
(Chicago/Catalunya; afrobeat)

divendres 19, a les 22.30 h 
Pl. catalunya
El guitarrista Aaron Feder va fundar la for-
mació a Chicago el 2003 i, tres anys des-
prés, el grup es va instal·lar a Barcelona a 
la recerca d’un nou so. Aquí s’han convertit 
en el conjunt més emblemàtic de l’afrobeat 
ibèric, autors d’una música que, segons 
diuen, és tan negre i intensament ballable 
com ho pot ser el més africà dels sons. Al 
principi d’aquest any van llançar el seu úl-
tim disc, Life No Get Duplicate.
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hotel cochaMbre  
(Catalunya; rock xou)

diuMenGe 21, a les 21.45 h 
Pl. catalunya
Són Benito Inglada, Josito Guerrero, Jua-
nito Vila, Diego Marín i Martí Soler, que 
l’any 2000 van renéixer a la sala Bikini de 
Barcelona convertits en Hotel Cochambre, 
una formació integrada per un conserge i 
els seus grums que es llancen a interpretar 
les cançons de les grans estrelles que, un 
dia o un altre, es van hostatjar al seu es-
tabliment. Les seves versions esbojarrades 
causen addicció. 

ol’Green 
(Catalunya; vocal)

diMarts 23, a les 22.30 h 
Pl. catalunya
Música i bon humor. És la recepta de l’èxit 
per als quinze integrants d’aquest grup vo-
cal barceloní que no es conformen a cantar 
bé, sinó que, a més, ballen. Van ser fina-
listes del concurs de TV3 Oh Happy Day i 
això els va canviar la vida. Avui viatgen per 
tot Catalunya ballant i cantant un reperto-
ri que arrenca en Edith Piaf i The Beatles 
però que arriba fins a les dives del pop més 
actual com Lady Gaga o Shakira.

4orQuesta Plateria  
(Catalunya; vocal): 1974-2014. L’última gira 

diMarts 23, a les 0.30 h 
Pl. catalunya
Poques formacions musicals poden cele-
brar sobre l’escenari els seus quaranta anys 
de vida, encara que sigui, com en el cas de 
l’Orquestra Plateria, per a una darrera gira. 
L’especialitat d’orquestres com la Plate-
ria són les festes majors, així que no hi ha 
millor ocasió per acomiadar-se d’ells que 
la Mercè, primera parada de la seva última 
gira. 

baloji 
(Bèlgica; hip-hop/soul/jazz)

divendres 19, a les 0.30 h 
Pl. catalunya
Aquest músic belga d’origen congolès que 
durant anys va formar part del grup de hip-
hop Starflam barreja rap i sons africans. 
Després d’Hotel Impala (2008) i Kinshasa 
Succursale (2010), aquest any ha tret el 
tercer disc en solitari, Kaniama Avenue. Per 
cert, en llengua tshiluba, el seu nom artístic 
significa ‘bruixot’.

the jaMboree biG latin 
band  
(Catalunya; latin jazz)

dissabte 20, a les 22.30 h 
Pl. catalunya
Ramon Escalé, Víctor Correa, Víctor de Die- 
go, Joan Chamorro, Gorka Benítez... Amb 
aquesta llista de noms, i amb tots els que 
els acompanyen, pocs amants del latin jazz 
podran resistir la temptació de venir a es-
coltar la que anomenen ja com la «gran 
banda de la sabrosura europea». Els pri-
mers espases del jazz barceloní prometen 
fer-vos partícips d’una autèntica festa cu-
bana. 

la 33  
(Colòmbia; salsa)

dissabte 20, a les 0.30 h 
Pl. catalunya
Arriba a Barcelona una de les formacions 
musicals més conegudes a Colòmbia, La 
33, que ha tornat a acostar la salsa als més 
joves. Amb un so jove i fresc, s’han conver-
tit en un emblema de la salsa colombiana 
més actual, ressuscitant temes clàssics 
sota un prisma personal capaç de connec-
tar els ritmes llatins amb les influències 
del rock i fins i tot amb picades d’ullet al 
reggaeton. Salsa urbana que ens parla dels 
nous ritmes que sonen avui a Amèrica del 
Sud. A gosar! 
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fuel fandanGo  
(Andalusia / Illes Canàries; fusió)

divendres 19, a les 22.30 h 
fòruM - escenari PlataforMa Marina
El duet format pel productor Alejandro 
Acosta, «Ale», (que va ser fundador de 
Mojo Project) i la cantante cordovesa Cris-
tina Manjón, «Nita», s’estan convertint en 
un fenomen musical amb una barreja d’ele-
ments d’arrel ibèrica (cobla, flamenc...) i 
sons pop, rock i electrònics. Porten sota el 
braç el segon àlbum, Trece lunas, del qual 
segur que sonen unes quantes cançons. 

la iaia XXl aMb la cobla 
bisbal jove  
(Catalunya; pop/folk): On és la màgia?

divendres 19, a la 1 h 
fòruM - escenari PlataforMa Marina
Ernest Crusats (guitarra i veu), Jordi Ca-
sadesús (guitarra, baix, teclats, samplers, 
xilòfon i iPad) i jordi Torrents (bateria i 
percussions) porten a Barcelona la versió 
ampliada del seu nou disc, On és la màgia. 
I compten amb la participació sobre l’esce-
nari —tot un luxe— de la Cobla Bisbal jove. 
La formació bisbalenca aposta per la bar-
reja de tradició i innovació i per acostar la 
cobla a públics nous.

la PeGatina 
(Catalunya; ska/rumba)

disssabte 20, a les 22.30 h 
fòruM - escenari PlataforMa Marina
Van néixer a Montcada i Reixac, però els 
coneixen per tot Catalunya... i una mica 
més enllà, perquè al juny es van passar 
dues setmanes triomfant a la Xina. I és 
que la seva música festiva que hibrida ska 
i rumba és capaç de fet ballar gent de qual-
sevol edat i cultura. El 2013 van treure Eu-
reka!, un disc on van descobrir la fórmula 
de l’èxit. 

Manel  
(Catalunya; indie-pop-folk)

diMarts 23, a les 21.30 h 
Platja del boGatell
La banda més popular de l’indie català inau- 
gura un nou escenari de la Mercè. Amb el 
so del Mediterrani de fons, veurem els bar-
celonins interpretar els temes del seu últim 
disc, Atletes, baixin de l’escenari, aparegut 
el 2013 i que els ha portat de gira per Suïssa, 
Anglaterra, Alemanya i els EUA, a més 
d’un bon nombre de localitats catalanes 
on, invariablemente, s’han convertit en els 
reis de la festa. I a Barcelona, ja ho veureu, 
també.

tXaranGo  
(Catalunya; fusió)

diMarts 23, a les 23.30 h 
Platja del boGatell
Van néixer a Barcelona el 2010, però els 
seus components procedeixen de diverses 
comarques catalanes. El reggae és al cen-
tre de la seva proposta, tot i que la fusió 
és un element imprescindible en la seva 
música, que inclou sonoritats llatines, pop, 
rock o dub. El món del circ i el clown són 
una constant en les lletres d’una banda que 
aquest any ha tret un nou disc que es titula 
Som riu. 

la troba kunG-fú  
(Catalunya; fusió)

diMarts 23, a la 1.30 h 
Platja del boGatell
La banda de la Garriga va partir de la rum-
ba per crear un so mestís, propi i personal 
on caben des del rock fins a la cúmbia, 
d’aquí que sovint parlin de la «rúmbia». El 
seu últim disc, aparegut el 2013, és Santa-
legria, les cançons del qual segur que so-
nen aquesta nit. Les seves actuacions són 
sempre una festa, així que aneu-hi descan-
sats, perquè us faran ballar.

MeDIterrànIaMent:  
festa a la platja

tothoM al fòruM

la Mercè estrena nou escenari a tocar del mar. i els primers 
protagonistes seran tres dels grups més coneguts de l’escena 
catalana del moment. tothom està convidat a la festa. 

com ja és tradició, els concerts de llarga durada tenen com a escenari 
el parc del fòrum. Pop, folk, fusió, reggae i, el dia 23, fins i tot una nit 
dedicada als nous sons llatins que no us heu de deixar perdre.
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nG la banda 
(Cuba; timba) 

diMarts 23, a les 22.30 h 
fòruM - escenari PlataforMa Marina
L’últim Grec Festival de Barcelona va por-
tar al Jamboree la gran Migdalia Hechavar-
ría, una reina del bolero a qui acompanyava 
José Luis Cortés «El Tosco». Cortés va ser 
un dels fundadors d’aquesta banda cuba-
na, que va adquirir notorietat com a inven-
tora de la timba que, més que un gènere 
musical, està considerat un ritme accelerat 
del son. Quan s’acabi l’actuació de NG La 
Banda, teniu els DJ Jacoviche, Timber, El 
molestoso i Peruchin, a més de la compa-
nyia de ball Ases del Swing.

la sucursal + MeÑiQue  
(Catalunya; salsa / Panamà-EUA; convidat)

diMarts 23, a les 0.30 h 
fòruM - escenari PlataforMa Marina
La festa llatina iniciada per NG La Banda 
continua de la mà d’un grup integrat per 
músics catalans i llatins que han compar-
tit escenari amb grans artistes que van de 
Chucho Valdés a Juan Luis Guerra. No és 
estrany, perquè els experts els conside-
ren una de les millors orquestres de salsa 
d’Europa. Van néixer al Raval i practiquen 
la «salsa brava», on recullen influències que 
van del latin jazz i els sons negres als rit-
mes del Carib i la música antillana. El seu 
treball més recent és com ells mateixos, 
Sin fronteras, i ho demostren portant un 
convidat de Panamà: Meñique «El Sonero 
Añejo».

delafé y las flores 
aZules  
(Catalunya; indie-pop)

diMarts 23, a les 2 h 
fòruM - escenari esPlanada
Helena Miquel i óscar d’Aniello no neces-
siten gaires presentacions, perquè són ben 
pocs els qui no coneixen encara la seva 
barreja de pop indie i hip-hop on mai no 
falta un toc de trip-hop. A l’abril van treu-
re Estonosepara, un nou disc amb el qual 
celebraven el desè aniversari i que recull 
rareses, però també els seus temes més 
coneguts, entre ells uns quants dels que 
sonaran en aquest concert.

asPencat 
(País Valencià; reggae/dancehall/dubstep) 

disssabte 20, a la 1 h 
fòruM - escenari PlataforMa Marina
Si encara ploreu la desaparició dels Obrim 
Pas, eixugueu-vos les llàgrimes, perquè 
una banda que segueix la seva estela ar-
riba a la Mercè des de la Marina Alta, al 
País Valencià. Unes cançons crítiques i uns 
sons que es basen en l’ska, el reggae i el 
drum’n’bass són la marca de fàbrica del 
grup. Rebeu-los com es mereixen, perquè 
porten amb ells les cançons d’Essència, el 
seu disc més recent.

treMendos  
(Catalunya; covers)

diMarts 23, a les 23 h 
fòruM - escenari esPlanada
Los Rodríguez, Loquillo, Los Rebeldes, El-
vis Presley, Ramones, Green Day, AC/DC... 
Sis músics enèrgics i experimentats versio-
nen des dels anys noranta els grups de 
rock més famosos i populars de la història. 
No és estrany que les seves actuacions si-
guin fresques, engrescadores i divertidíssi-
mes, especialment indicades per a un con-
cert de festa major. 

fundación tony Manero 
(Catalunya; disco/funk)

diMarts 23, a les 24 h 
fòruM - escenari esPlanada
Tothom a ballar amb una banda que reivin-
dica com a prioritat número u... la música i 
la festa. Mai no fan falta excuses per anar-
los a veure, però resulta que aquest se-
tembre treuen un nou disc, Superficial, en 
el qual aposten pel so més vuitanter amb 
unes cançons plenes de sintetitzadors, pia-
nos digitals i caixes de ritmes primitives. 
Que no us ho hagin d’explicar.

transports 

Avinguda de la Catedral / plaça Nova
  L3 (Catalunya); L4 (Jaume I) 
  Plaça de Catalunya
  V17, 17, 45, 120, N8 
  Pl. Carles Pi i Sunyer; Duran i Bas, 2;  
  av. Catedral, 6

Plaça de Catalunya
  L1, L3 (Catalunya) 
  Plaça de Catalunya
  V17, 9, 14, 16, 17, 22, 24, 41, 42, 55, 59, 62, 66,  
  67, 68, 141, N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8,  
  N9, N11, N12, N15 
  Gran Via, 592: pl. Universitat; pl. Catalunya

Plaça de Sant Jaume
  L3 (Liceu), L4 (Jaume I) 
  V17, 17, 19, 40, 45, 120, N8 
  Pl. Sant Miquel; pl. Ramon Berenguer el Gran, 1

Parc del Fòrum
  L4 (El Maresme - Fòrum) 
  T4 
  H16, 7 143, N6, N7 
  Rbla. Prim, 1; Eduard Maristany, 1

Mediterràniament (platja del Bogatell)
  L4 (Llacuna, i caminar)
  26, H16, N6
  Av. Litoral, 72 i 84; pg. García Faria, 21
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algunes de les millors orquestres, formacions simfòniques  
i agrupacions musicals de la ciutat s’afegeixen a la festa  
en concerts especials de la Mercè, en què comparteixen  
el seu talent amb tota la ciutadania. Pareu l’orella! 

Més 
MúsIca I ball

concert de l’obc (Catalunya)

dilluns 22, a les 20 h,  
i diMarts 23, a les 22 h 
av. catedral
L’Orquestra Simfònica de Barcelona i Na-
cional de Catalunya (OBC) ha fet setanta 
anys. I ho celebra amb dos concerts amb 
un repertori a mida de la Mercè: interpre-
taran danses d’arreu del món, d’autors que 
van des de Piazzolla fins a Dvorák, passant 
Brahms, Offenbach i Borodin. Abans, però, 
hi haurà un record musical al pintor Salva-
dor Dalí, que va morir fa vint-i-cinc anys.

banda MuniciPal  
de barcelona (Catalunya)

diuMenGe 21, a les 12 h 
Moll de la fusta 
diMarts 23, a les 19.30 h 
av. catedral
Feu un somriure mentre escolteu la músi-
ca de la Banda i... sortiu a la foto. L’orques-
tra més popular i estimada de la ciutat us 
ofereix un concert a base de versions dels 
grans hits de Sinatra, els Abba, els Jackson 
Five i Gloria Stefan, entre d’altres, dirigit 
per Henrie Adams. El dia de la patrona, la 
Banda, dirigida pel seu titular, Salvador 
Brotons, interpretarà l’Obertura festiva de 
Xostakóvitx, la Marxa eslava de Txaikovski i 
una selecció de sardanes.

l’auDItorI  
a la Mercè

orQuestra i cor  
del Gran teatre del liceu  
(Catalunya): Tots som Liceu

diMecres 24, a les 20.30 h 
av. catedral
El públic fidel del Gran Teatre del Liceu 
és un dels valors més sòlids de la insti-
tució, d’aquí que ara que es compleixen 
quinze anys de la reconstrucció del teatre, 
l’Orquestra i el Cor ofereixin per la Mercè 
un concert d’agraïment amb el lema «Tots 
som Liceu». El mestre Josep Pons diri-
girà un programa on sonaran des de les 
«Danses simfòniques» de West Side Story, 
de Bernstein, fins a músiques de Wagner, 
passant per «Les voici, voici la quadrille», 
de la Carmen de Bizet, «Patria oppressa», 
del Macbeth de Verdi, «Boca chiusa», de la 
Madama Butterfly de Puccini, «Matadori», 
de La traviata, de Verdi, l’entrada dels con-
vidats del Tannhäuser, i les «Danses polovs-
tianes» del Príncep Igor de Borodin.

cançons de taverna  
i havaneres 

diuMenGe 21, a les 18, 20 i 22 h 
Moll de la fusta
La tradicional cantada d’havaneres torna a 
la Mercè el diumenge 21, quan prestigioses 
formacions de bona part de la geografia 
catalana interpretaran els ritmes més ma-
riners a tocar del mar. La vetllada comença 
amb el grup de Premià de Mar Barca de Mit-
jana (18 h), que pren el nom d’una embar-
cació que es construïa a les drassanes del 
Maresme. Seguiran el grup de Lleida Boi-
ra i les seves havaneres de ponent (20 h).  
I la nit acabarà amb Els Pescadors de l’Es-
cala, una formació nascuda el 1964 que 
presumeix de ser la més antiga dedicada a 
les havaneres i la cançó de taverna, i que 
aquest 2014 ha rebut la Creu de Sant Jordi.

bailonGu  
(Catalunya): Balles, Mercè?

diMarts 23, a les 24 h 
av. catedral
L’avinguda de la Catedral es converteix en 
una gran pista de ball oberta a tothom, tant 
als qui ja saben ballar com als qui volen co-
mençar. Veniu a ballar a ritme de rock, fox, 
bachata, vals, lindy hop, salsa... amb l’esco-
la de ball Bailongu.

transports 

Avinguda de la Catedral / plaça Nova
  L3 (Catalunya); L4 (Jaume I) 
  Plaça de Catalunya
  V17, 17, 45, 120, N8 
  Pl. Carles Pi i Sunyer; Duran i Bas, 2;  
  av. Catedral, 6

 

Moll de la Fusta
  L3 (Drassanes)
  D20, H16, V17, 14, 59, 64, 120, N0, N6
  Pg. Colom
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per la Mercè...  
sona la ràDIo

cadena 100

divendres 19

21 h oriol Padrós (Catalunya; pop) 
Després d’anys treballant com a guitarrista 
i productor, presenta el seu primer àlbum, 
Contradiccions. Ell és el guanyador del 
Concurs LIVE Luz de Gas, que es va cele-
brar a la sala barcelonina de música en viu.

22.15 h Projecte Mut (Illes Balears; folk-
rock)
El cantant i compositor David Serra i el mú-
sic i productor joan Barbé s’han endinsat 
en el folk-rock en català amb unes cançons 
on les lletres pròpies s’alternen amb obres 
de poetes eivissencs.

24 h dvicio (Madrid; pop-rock)
Andrés, Luis, Nacho, Martín i Alberto són 
els joves integrants d’una banda on cap 
component no té més de 24 anys. Amics 
de la infantesa, es trobaven per interpretar 
versions de temes coneguts i avui són els 
autors d’un so fresc que triomfa entre els 
més joves.

1 h antonio oroZco (Catalunya; pop 
llatí)
Dos orillas, el nou àlbum d’un dels artistes 
més prolífics del pop ibèric, ha estat ges-
tat a banda i banda de l’Atlàntic, entre Los 
Angeles i Barcelona. I ja s’ha convertit en 
el nou èxit d’un autor que viu el seu millor 
moment. 

euroPa fM

dissabte 20

18.30 h jordi ninus (Catalunya; pop-rock)
El que durant dotze anys va ser bateria del 
grup de rock Rembrandt42 comença una 
etapa en solitari amb un disc propi, Cami-
na, que parteix de les quatre emocions bà-
siques: l’alegria, la por, la ràbia i la tristesa.

19 h cybee (Catalunya; pop)
Jordi Vilaseca (bateria), Marc Colomer 
(guitarra), Aleix Martí (veu i baix) i Nil Mo-
liner (veu i guitarra) porten a la Mercè la 
seva visió optimista de la vida en forma 
d’unes cançons que canten a la quotidiani-
tat amb alegria, reflexió i humor.

19.30 h MiQuel abras (Catalunya; pop-
rock)
El cantant de la Bisbal d’Empordà compa-
reix davant el públic barceloní amb les can-
çons d’Equilibris impossibles, un disc ple 
d’energia i d’unes històries quotidianes que 
us enamoraran.

20.15 h filiPPo landini (Catalunya; pop)
Tenen nom de persona, però són cinc mú-
sics de Canet de Mar que, concurs a con-
curs, s’han fet un nom en el panorama del 
pop català. El seu nou disc és Som com 
som, un recull de cançons plenes de llum 
i optimisme.

21 h Glaucs (Catalunya; rock melòdic)
Van néixer a Begur el 1994 i, tot i haver 
aturat la seva activitat musical durant una 
dècada, continuen sent tota una referèn-
cia del rock català. Aquest 2014 han tornat 
a l’escenari amb Hem conegut la nit, una 
bona mostra de la puresa melòdica i la ma-
duresa de la banda. 

22 h joan Masdeu (Catalunya; pop-rock / 
cançó d’autor)
Amb el segon disc en solitari sota el braç, 
Joan Masdeu ens convida a fer Dissabte, 
és a dir, a quedar-nos amb el que és im-
prescindible. Ell ja ho ha fet en les cançons 
directes, valentes i sinceres que formen el 
seu nou treball.

23 h vuit (Catalunya; pop-rock)
Aquells joves que, a cavall entre Cunit i Bar-
celona, van formar un grup que triomfava 
entre el públic adolescent han crescut. Ara 
canten en castellà (segur que els sentireu 
interpretar Nuestra revolución, del disc Un 
mundo por delante) i han fet sonar la seva 
música a llocs tan llunyans com Shanghai. 
Benvinguts a casa.

24 h búhos (Catalunya; rock)
Natura salvatge és el títol del nou disc 
d’aquesta banda de Calafell, un recull de 
cançons pròpies amb ritmes de reggae i 
ska-rock.

1.30 h Gerard Quintana  
i XariM aresté (Catalunya; pop-rock)
Un gran mestre del pop-rock en català tor-
na a la Mercè en format de duet amb el gui-
tarrista Xarim Aresté. 

40 PrinciPales

diMarts 23

19 h adriÀ orteGa (Catalunya; DJ)
Força conegut entre els oïdors de 40 Prin-
cipals, el discjòquei de Campdevànol ani-
marà els primers moments de la festa. No 
feu tard! 

20 h via líMit (Catalunya; pop-rock)
Ian Garcia, Nil Romagosa, Roger Vila, Jau-
me Marcè i Sergi Moreno són cinc joves de 
Vilafranca del Penedès que van començar 
interpretant versions de rock i han acabat 
component unes cançons que parlen de les 
inquietuds i vivències dels adolescents. 

21.20 h aMelie (Catalunya; pop)
Un dels grups més populars entre els ado-
lescents i joves catalans ha iniciat enguany 
una nova etapa en què busca fer-se un lloc 
al mercat internacional. Han viatjat als EUA 
i tornen amb un so i una producció nous. 
ja heu escoltat I don’t wanna take it slow?

23.15 h dani Martín (Madrid; pop)
Dani Martín és el títol del segon disc en so-
litari del que va ser vocalista de la formació 
de pop-rock El Canto del Loco. Segur que 
a Montjuïc sonen temes com Cero o Emo-
cional.

1.15 h laX’n’busto (Catalunya; pop-rock)
Un dels grups amb més repercussió de la 
història recent de la música popular cata-
lana ha aplegat en un disc, Essencials i ra-
reses, els temes més destacats de la seva 
trajectòria, però també aquells que no ha-
vien vist la llum i havien quedat al calaix 
per raons diverses.

Per la Mercè, les emissores de ràdio de la ciutat omplen de bona 
música l’avinguda de Maria cristina en un seguit de concerts que 
porten a barcelona alguns dels artistes més populars de les ones. 
tothom a ballar!

transports

Avinguda de Maria Cristina
  L1 i L3 (Espanya) 
  Espanya 
  D20, V7, H12, 13, 23, 27, 37, 46, 79, 91, 141, 150,  
  N0, N1, N2, N13, N14, N15, N16, N17
  Gran Via, 261 i 275
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eclèctic i amb una àmplia presència d’artistes estrangers que, en 
molts casos, debuten a barcelona. així és el baM 2014, on també 
trobareu tot d’artistes catalans d’estils diversos. no us deixeu 
perdre la nit d’estocolm, perquè és un moment imprescidible  
de l’edició d’enguany.

baM   
(barcelona  
accIÓ MusIcal)

desert 
(Catalunya; dream-pop)

divendres 19, a les 21 h 
Pl. joan coroMines
Ella és Cristina Checa, qui va ser la meitat 
de l’efímer duo de dream-pop Granit amb 
Alba Blasi (Extraperlo). Ell, Eloi Caballé, ve-
terà del pop barceloní que va formar part 
de Los Selenitas i productor de l’únic EP de 
Granit. Junts són Desert, i després de pu-
blicar el celebrat senzill Camins/Desert el 
2013, al juny van editar l’EP Envalira (Buen-
ritmo, 2014). Un verb inventat entre emba-
dalir i delirar, a Envalira el seu pop atmos-
fèric amb sintetitzadors, comparat amb 
encert amb Cocteau Twins, Beach House i 
Broadcast, i cantat en català, continua fas-
cinant.

el reMolón + vj ovideo 
oPendesktoP 
(Argentina; dub, tropical)

dissabte 20, a les 21 h 
Pl. joan coroMines
La música d’Andrés Schteingart és tan 
mandrosa com l’àlies que fa servir per al 
seu projecte de cúmbia digital, en què el 
trepidant ritme d’origen colombià s’arros-
sega lent, sensual i cadenciós, mirant de 
reüll el dub. Aquest any ha publicat Selva, 
el seu cinquè llançament, en què s’atreveix 
a agafar el micro, i per al qual ha tingut la 
col·laboració dels peruans Dengue Dengue 
Dengue.

viento sMith 
(Andalusia; postfolk)

diuMenGe 21, a les 20.30 h 
Pl. joan coroMines
A Ricardo Lezón i David Cordero els agra-
den els noms i els cognoms. El primer és la 
veu dels biscaïns McEnroe; el segon, mem-
bre dels sevillans Úrsula. Amb Raúl Pérez 
i Nacho García han donat forma al debut 
homònim del quartet Viento Smith (Sub-
terfuge, 2014), un àlbum de cançons fràgils 
i melancòliques, tristes però no fosques, 
basades en la veu i la guitarra acústica amb 
elements de slowcore, pop de cambra (pia- 
nos i cordes) i ambient (textures electròni-
ques), que té punts de contacte amb tots 
dos projectes.

Moodoïd 
(França; psicodèlia)

diuMenGe 21, a les 22 h 
Pl. joan coroMines
El pop psicodèlic s’obre a influències de 
músiques tropicals i africanes en aquest 
quartet quasi femení liderat per Pablo Pa-
dovani, guitarrista dels també psicodèlics 
Melody’s Echo Chamber i fill del jazzman 
francès Jean-Marc Padovani. Kevin Parker, 
de Tame Impala, els va mesclar l’EP de de-
but homònim del 2013, i a Le Monde Möö 
(2014), el seu primer àlbum, col·laboren 
Melody Prochet (Melody’s Echo Chamber) 
i Didier Malherbe, dels herois progressius 
Gong, una altra de les seves influències. 
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lust for youth 
(Dinamarca; techno-pop)

divendres 19, a les 23.15 h 
Pl. dels ÀnGels
International, el tercer àlbum del projecte 
de Hannes Norrvide, marca un punt d’in-
flexió en la trajectòria d’aquest suec. Lust 
Fort Youth ja no és —o no ho és a Interna-
tional— una aventura en solitari: convertits 
en trio amb la incorporació del fins ara col-
laborador en els directes Loke Rahbek i 
del nou membre Malthe Fisher, han fet un 
gir copernicà que ha il·luminat el seu so si-
tuant-los en l’òrbita de Depeche Mode, Pet 
Shop Boys i New Order, i allunyant-los de la 
baixa fidelitat, fosca i turmentada.

younG fathers 
(Escòcia; hip-hop)

dissabte 20, a les 00.45 h 
Pl. dels ÀnGels
Se’ls ha comparat amb Massive Attack per 
la seva capacitat de conjurar un so propi 
i multicultural. Graham Hastings i Kayus 
Bankole són nascuts a Edimburg, el segon 
d’origen nigerià, mentre que Alloysious 
Massaquoi, nascut a Libèria, hi va arribar 
als quatre anys. Al seu àlbum de debut, 
Dead (2014), s’hi senten les arrels africanes 
dels membres del trio d’MC, que fan forat 
en el seu captivador hip-hop alternatiu em-
peltat d’electrònica amb sensibilitat pop.

aliMent 
(Catalunya; punk)

dissabte 20, a les 21 h 
Moll de la fusta
L’àlbum de debut del trio de punk garatger 
es deia Holy slap (La Castanya, 2012), una 
hòstia consagrada davant la qual posaves 
amb gust l’altra galta, perquè la plantofa-
da et feia sentir clàssics com The Ramo-
nes, The Gories i The Sonics, i grups més 
recents com Thee Oh Sees, Jay Reatard i 
Wavves. Al juny van tornar amb el senzill 
Nightmare Girl / Cementiri (La Castanya, 
2014), un set polzades d’imaginari gòtic 
amb el primer tema del trio en català, llen-
gua en què Edu Bujalance ja canta al seu 
altre grup, Univers.
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ibibio sound Machine 
(Anglaterra; afro-funk, disco)

divendres 19, a la 1 h 
Moll de la fusta 
Els ibibio viuen al sud-est de Nigèria, on 
té les arrels la londinenca Eno Williams, 
frontwoman d’aquest projecte que combi-
na elements del highlife de l’Àfrica occiden-
tal amb el disco i el postpunk. Les lletres de 
Williams s’inspiren en les històries tradicio-
nals que la seva família li explicava de peti-
ta en la llengua ibibio en què canta les can-
çons del seu debut homònim, editat aquest 
any, i que inclou bombes com Let’s dance. 
Prepareu-vos: qui avisa no és traïdor. 

Modern baseball 
(EUA; punk-pop)

dissabte 20, a les 23.45 h 
Moll de la fusta
Van publicar el seu primer EP, Nameless 
ranger (2011), quan encara eren a l’insti-
tut, i amb Sports (2012), el seu primer àl-
bum, encara eren insultantment joves. A 
You’re going to miss it all, el segon, publi-
cat aquest any, almenys ja són a la univer-
sitat, i les cançons del quartet reflecteixen 
els bons moments i els fracassos d’aquella 
època en què a penes ha marxat l’acne, 
amb un punk-pop que recorda Weezer 
però paradoxalment també The Mountain 
Goats.

el últiMo vecino 
(Catalunya; techno-pop)

divendres 19, a les 23 h 
fòruM - escenari aMfiteatre
Gerard Alegre Dòria no només és el com-
positor i productor de les cançons d’El 
Último Vecino, un dels grups més esti-
mulants sorgits de l’escena de pop un-
derground barcelonina i fitxatge del segell 
Canada. També és el seu icònic frontman: 
la seva energia escènica electritzant es 
posa al servei del pop vestit sobre melo-
dies de guitarra i sintetitzador del seu de-
but homònim de 2013, que evoca el millor 
dels anys vuitanta, d’aquí (El Último de la 
Fila, La Mode, Golpes Bajos) i d’allà (The 
Smiths, The Cure, Orange Juice).

MariaM the believer 
(Estocolm; avantpop)

diMarts 23, a les 21.30 h 
Pl. joan coroMines
El 2011 Mariam Wallentin va fascinar el 
públic de La (2) de l’Apolo com a meitat 
del duo escandinau Wildbirds and Peace-
drums, desfermant la seva veu poderosa 
i sense límits a la percussió de la bateria. 
Però la cantautora sueca es va veure atreta 
pel culte a la guitarra i n’ha sortit reconver-
tida en Mariam The Believer. El seu debut 
en solitari, Blood donation es va publicar a 
la tardor passada.

seinabo sey 
(Estocolm; pop, soul)

diMarts 23, a les 23 h 
Pl. joan coroMines
Es va donar a conèixer al final de 2013 amb 
l’espectacular senzill Younger, en què la 
seva veu soul, potent i carnosa, ens recorda-
va que el temps passa i que cal aprofitar-lo. 
Una pregària gospel amb tocs electrònics 
que esdevenia himne èpic amb potencial 
per al club, amb producció de Magnus Li-
dehäll. Aquest any arribaria Hard time, un 
segon senzill que no fa més que alimentar 
les ganes que publiqui l’àlbum de debut.

Zhala 
(Estocolm; pop)

diMarts 23, a les 0.30 h 
Pl. joan coroMines
Ella defineix la seva música com a pop còs-
mic, però la cançó que dóna títol al seu EP 
de debut, Prophet (2014), més que a l’espai 
transporta a l’Orient Mitjà, i es va accele-
rant de manera diabòlica. Potser li escau 
millor el qualificatiu de música rave reli-
giosa, també formulat per la mateixa Zhala. 
És l’única artista a qui l’estrella pop sueca 
Robyn ha fitxat al seu segell Konichiwa Re-
cords, on fins ara només editava els seus 
àlbums.

sr. Wilson &  
the blackstarliners 
(Catalunya; reggae)

dissabte 20, a les 24 h 
fòruM - escenari esPlanada
Un dels noms de referència de l’escena 
roots reggae i dancehall estatal, el singjay 
barceloní va debutar en llarg amb Good-
man style el 2012 i està treballant en el que 
serà el seu segon àlbum. Sovint acompa-
nyat pel sound system Badalonians Sound, 
també se’l pot sentir amb l’MC de Saragos-
sa Rapsusklei i amb Thunda Clap Sound 
System, amb qui aquest any ha gravat el 
tema 100%, en què combina raggamuffin 
bon rotllo i comentari polític. Hiperac-
tiu, també té en marxa projectes en què 
s’apropa al hip-hop, el dubstep i el jungle.

baM - nIt D’estocolM 
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Postiljonen 
(Estocolm; dream-pop)

diMarts 23, a les 22.15 h 
Pl. dels ÀnGels
El trio format per la cantant Mia Bøe i els 
multiinstrumentistes Daniel Sjörs i Joel 
Nyström Holm va debutar el 2013 amb 
Skyer, ‘núvols’ en noruec, un mot que va 
molt bé amb la vessant més atmosfèrica 
del seu pop sintètic, que en alguns temes 
tampoc fa escarafalls a la pista de ball. La 
introducció d’elegants solos de saxo i cres-
cendos èpics els ha valgut comparacions 
amb M83. 

frida sundeMo 
(Estocolm; pop)

diMarts 23, a les 23.45 h 
Pl. dels ÀnGels
S’ha dit d’ella que podria aspirar al tron de 
Robyn, la diva pop sueca per excel·lència, 
motiu pel qual Frida Sundemo ha aparcat 
la carrera de medicina per publicar l’EP 
Lit up by neon (2014). Malgrat que la can-
çó que li dóna títol és una balada, aquesta 
nova entrega de cançons recull el testimo-
ni de l’EP de debut Indigo (2013), del qual 
agafa el relleu d’electropop enèrgic de 
producció impol·luta, a càrrec del seu col-
laborador habitual joel Humlén.

nonono 
(Estocolm; pop)

diMarts 23, a la 1 h 
Pl. dels ÀnGels
Són els responsables de Pumpin blood, el 
xiulet més famós del pop suec —amb per-
mís del destronat Young folks de Peter, 
Bjorn & John— gràcies a l’aparició de la in-
fecciosa cançó en anuncis televisius abans 
de publicar cap àlbum. El trio suec, format 
per la cantant Stina Wappling i el duo de 
productors Astma & Rocwell, han publi-
cat enguany el seu disc de debut, We are 
only what we feel, sota aquests bons aus-
picis i amb el suport d’una multinacional 
com Warner Bros. Amb el seu pop melòdic 
sustentat en percussions potents aspiren a 
crear himnes.

coriolÀ  
(Catalunya; pop)

dissabte 20, a les 19 h 
antiGa fÀbrica estrella daMM
Després de quedar-se sense feina, Carles 
Chacón contacta vells amics i companys 
d’antics grups de joventut i Coriolà comen-
cen a fer cançons. Després de quedar se-
gons en el concurs Sona9, publiquen l’EP 
L’escalfor (2013), i a finals del mateix any 
s’edita el primer LP, El debut. Produït per 
Miqui Puig, el grup atribueix a l’ex Sencillos 
la lluminositat del seu pop clàssic.

MishiMa  
(Catalunya; pop)

dissabte 20, a les 20.30 h 
antiGa fÀbrica estrella daMM
L’ànsia que cura (2014), el seu setè àlbum 
d’estudi, no ha fet res més que continuar 
augmentant la llista d’himnes generacio-
nals que ha facturat el quintet barceloní 
en quinze anys de trajectòria. I al servei 
d’aquesta col·lecció de cançons, el seu di-
recte, en perfecte equilibri entre l’èpica, 
l’emoció i la mesura, és avui imbatible. Un 
dels millors grups de pop de Catalunya. 

klaXons  
(Anglaterra; dance-pop)

dissabte 20, a les 22 h 
antiGa fÀbrica estrella daMM
Amb Love frequency (2014), els Kla-
xons tornen a omplir la pista de ball. Amb 
col·laboracions a la producció de Ja-
mes Murphy (ex LCD Soundsystem), Tom 
Rowlands (The Chemical Brothers), Erol 
Alkan i Gorgon City, Jamie Reynolds, Simon 
Taylor-Davies i James Righton mesclen el 
pop amb els sintetitzadors amb què es van 
donar a conèixer amb el dance dels noranta 
i l’EDM contemporània. 

antIga fàbrIca 
estrella DaMM
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la Mostra d’associacions és la proposta més participativa de la 
Mercè. ja fa dinou anys que la plaça de catalunya acull aquesta 
gran exposició, que ha esdevingut l’homenatge ciutadà als milers 
d’entitats i les desenes de milers de persones voluntàries que 
treballen perquè la nostra ciutat i la nostra societat siguin millors.

19a Mostra 
D’assocIacIons 

dissabte 20 i diuMenGe 21, d’11 a 20 h 
diMecres 24, d’11 a 19 h 
Pl. catalunya
Enguany, el Centre Europeu del Voluntariat, 
amb el suport del Parlament Europeu, ha 
escollit Barcelona com a Capital Europea 
del Voluntariat, la primera vegada que 
s’institueix aquesta designació. Aquesta 
distinció certifica la capacitat de Barcelona 
per generar propostes que traspassen fron-
teres, i s’ha d’entendre com un homenatge 
al voluntariat de les organitzacions de tota 
mena que contribueixen a fer de Barcelona 
una ciutat solidària i cohesionada.

Durant la clausura, la Mostra d’Associacions 
acollirà l’acte central de la Capitalitat Eu-
ropea del Voluntariat de la mà de La Fura 
dels Baus, amb un espectacle molt especial 
i simbòlic: la construcció d’una gran xar-
xa humana. Una acció de la qual formaran 
part tots els voluntaris i voluntàries que 
vulguin participar en una estructura a 30 

metres d’alçada que simbolitzarà el volun-
tariat, la participació i el treball en xarxa.

Aquest any també es fa un reconeixement 
especial a dues entitats que celebren l’ani-
versari i que representen exemples preci-
sos dels valors que Europa ha reconegut 
en distingir Barcelona com a Capital Euro-
pea del Voluntariat: la Federació Catalana 
de Voluntariat Social i la Fundació Comtal.

La Federació Catalana de Voluntariat So-
cial, que fa 25 anys, aplega 272 entitats, 
treballa per promoure el voluntariat social 
i reconèixer-ne la importància social com 
a xarxa transformadora, agent promotor 
de canvis socials i protagonista de l’acció 
entre les persones més desafavorides. La 
Fundació Comtal, amb 20 anys de treball al 
casc antic de la ciutat, ofereix suport emo-
cional i educatiu als infants, adolescents i 
joves perquè puguin transformar la seva 
realitat i millorar la seva qualitat de vida. 
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entrevistes  
de la Mostra

dissabte 20 i diuMenGe 21, a les 13 h 
auditori
Després de l’èxit de l’experiment de l’any 
passat, enguany tornen les Entrevistes de 
la Mostra, moderades per la periodista Nat-
za Farré. Enguany se’n celebren dues, de-
dicades a «La consulta» i al «Voluntariat», 
amb la presència de protagonistes de pri-
mera línia.

Pasarel·la de barrets  
i coMPleMents florits

dissabte 20, a les 20 h 
carPa
L’Escola d’Art Floral i Disseny de Jardins de 
Catalunya mostrarà un seguit de creacions 
realitzades amb materials vegetals. Aques-
ta fundació té com a objectius la formació, 
la promoció i la recerca en l’art floral, el 
disseny de jardins i tots aquells temes re-
lacionats amb la natura, el paisatge i l’art.

la trobada de sWinG i el 
Mural de la caPitalitat 
euroPea del voluntariat

diMecres 24, a les 11 h  
escenari (lindy hoP) 
diMecres 24, d’11 a 13 h 
centre de la Pl. catalunya  
(Mural col·lectiu)
El ball de moda a Barcelona és el swing i la 
seva variant per a parelles coneguda com a 
lindy hop. Dimecres, la Mostra es transfor-
marà en la millor sala de ball a l’aire lliure, 
on es podrà aprendre i ballar al ritme d’una 
banda que interpretarà swing en directe. 
Paral·lelament, es podrà col·laborar pin-
tant el mural col·lectiu en homenatge a la 
Capitalitat Europea del Voluntariat que en-
guany recau en Barcelona.

cloenda de la Mostra

diMecres, 24, a les 20.30 h 
escenari Plaça de catalunya
La Mostra dedicarà el seu tradicional acte 
de cloenda a celebrar que Barcelona és la 
Capital Europea del Voluntariat del 2014.
Conduïda per l’escriptor Màrius Serra, 
hi actuarà el Cor jove de l’Orfeó Català 
acompanyat d’un quintet de percussio-
nistes i dos pianistes que interpretaran els 
Carmina Burana. L’espectacular tram final 
de l’actuació el protagonitzarà la compa-
nyia La Fura dels Baus, amb la construcció 
d’una gran xarxa humana formada per tots 
els voluntaris i voluntàries que hi vulguin 
participar, formant una estructura aèria 
que simbolitzarà el voluntariat, la participa-
ció i el treball en xarxa.

Govern obert (Gobcn)

La participació de la ciutadania en la cons-
trucció de la ciutat i la transparència en 
l’administració dels afers municipals són 
unes de les prioritats de l’Ajuntament de 
Barcelona. Aquest és el punt de partida 
del projecte Govern Obert de Barcelona, 
que impulsa una nova relació entre l’Ajun-
tament i la ciutadania basada en la transpa-
rència, la participació i la col·laboració. Un 
canvi en la manera de fer política on les no-
ves tecnologies ens ofereixen oportunitats 
que es podran conèixer a l’espai GoBCN. 

transports 

Plaça de Catalunya
  L1, L3 (Catalunya) 
  Plaça de Catalunya
  V17, 9, 14, 16, 17, 22, 24, 41, 42, 55, 
  59, 62, 66, 67, 68, 141, N1, N2, N3, N4, 
  N5, N6, N7, N8, N9, N11, N12, N15 
  Gran Via, 592: pl. Universitat; pl. Catalunya
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el festival Àsia celebra la tretzena edició portant a la Mercè una 
mostra del bo i millor de les manifestacions culturals de la Xina, 
l’índia, el japó, corea o el Pakistan, entre altres països.  
el dia de la Mercè, la jornada «un dia a l’Àsia» ens acostarà a les 
comunitats asiàtiques residents a barcelona 

festIVal àsIa 
casa àsIa

Àsia Per a tots  
els Públics

Per a grans i petits, per a aficionats a la 
música i la dansa, per a amants de la tradi-
ció i la modernitat... El Festival Àsia porta 
a la Mercè una programació per a tots els 
públics amb propostes que reflecteixen la 
diversitat i el dinamisme de l’escena artís-
tica asiàtica. 

Són onze actuacions internacionals repar-
tides en sis dies i vuit escenaris. Tots els 
espectacles són gratuïts, tret d’una de les 
dues representacions de teatre d’òpera de 
Pequín (divendres 19, a les 20 h; CaixaFo-
rum). Prop de 150 artistes de tretze països 
asiàtics diferents actuaran del 18 al 24 de 
setembre a la plaça dels Àngels, la plaça de 
Joan Coromines, l’Espai Francesca Bonne-
maison, l’Ateneu Barcelonès, l’avinguda de 
la Catedral, l’auditori del MACBA, el Recin-
te Modernista de Sant Pau i CaixaFòrum.

El cartell que anuncia el festival és obra del 
barceloní Marc Pallàs, guanyador d’un con-
curs convocat per Casa Àsia al qual es van 
presentar 116 propostes.

El Festival Àsia està organitzat per Casa Àsia 
i té el suport de la Diputació de Barcelona i la 
col·laboració de l’Ajuntament de Barcelona i 
Melià Hotels International. En aquesta edició 
també col·laboren la Fundació Japó, el Centre 
Cultural Xinès, el Centre Cultural Coreà, l’Ins-
titut Confuci de Barcelona, les ambaixades de 
Tailàndia, Uzbekistan i Filipines, i l’empresa 
You Mobile, entre d’altres. 
Per a més informació sobre el programa, les en-
trades i els espais, visiteu: www.festivalasia.es.

teatre d’òPera de PeQuín 
de GuiZhou (Xina) 
Don Quixot, el cavaller errant

dijous 18, a les 20 h, a l’esPai 
francesca bonneMaison
El Festival Àsia arrenca amb El Quixot de 
Cervantes en una versió musical d’òpera 
de Pequín representada per quaranta mú-
sics i actors de la província de Guizhou. 

kiWi & the PaPaya ManGoes 
(japó; tradicional/fusió)

diMecres 24, a les 20 h 
Pl. dels ÀnGels (un dia a l’Àsia) 
Per posar punt final a la tretzena edició 
del Festival Àsia, una proposta que barreja 
música tradicional japonesa amb hip-hop, 
reggae i música brasilera.

un dia a l’Àsia

diMecres 24, d’11 a 21 h 
Pl. dels ÀnGels, la Plaça de joan 
coroMines i auditori del Macba
Una jornada amb activitats per a tota mena 
de públics. Hi haurà actuacions musicals 
com la del cantant de folk pakistanès Arif 
Lohar, tota una estrella al seu país, i la del 
grup japonès Kiwi & The Papaya Mangoes. 
També hi haurà demostracions gastronò-
miques, danses de les Filipines, Tailàndia i 
l’Uzbekistan, arts marcials, músiques tradi-
cionals, contes i tallers i la projeccció del 
documental Melting Pot: castellers indis, 
govindes catalans, a l’auditori del MACBA.

i a Més...

Els indis Mayookh Bhaumik Black Coffee, 
divendres 19, a les 22.30 h a la plaça de la 
Catedral (vegeu l’apartat de Música, a la 
pàgina 59), el concert de jazz Jazz in Ja-
pan a càrrec del pianista Masahiko Satoh i 
la cantant Akiko Uesugui (dimarts 23, a les 
20 h, a l’Ateneu Barcelonès), o la Barcelona 
Coral Asia (dissabte 20, a les 19 h, al Recin-
te Modernista de Sant Pau).

els Mercats de barcelona 
s’afegeixen a la Mercè amb una 
proposta gastronòmica nocturna 
i amb tot de celebracions.

la Mercè  
als  
Mercats

i taMbé... 

dissabte 27 al Matí 
Mercat de sants (Sant Jordi, 6) 
Festa per celebrar la remodelació del Mer-
cat de Sants.

dissabte 27 al Matí  
Mercat de la vall d’hebron  
(pg. Vall d’Hebron, 130-134) 
Primer aniversari de l‘Espai Cuina’m del 
Mercat de la Vall d’Hebron. Amb Carles 
Gaig i La Cubana.

tast De nIt
dissabte 20 
Mercat de la Guineueta  
(pg. Valldaura, 186-190) 
Mercat de Provençals (Menorca, 19) 
Mercat d’hostafrancs (Creu Coberta, 93)
diMarts 23 
Mercat del carMel (Llobregós, 149)
dissabte 27 
Mercat de feliP ii (Felip II, 120) 
Mercat de la barceloneta  
(pl. Poeta Boscà, 1-2)

Les nits de tapes ofereixen una nova expe-
riència dels mercats de la ciutat: els clients 
poden viure un mercat diferent, nocturn i 
lúdic, i els venedors mostrar una altra cara 
de la seva professió amb propostes gastro-
nòmiques creatives i originals.
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corrent, fent aeròbic, dalt d’una bicicleta... hi ha moltes maneres  
de retre homenatge a la patrona de barcelona i algunes són 
boníssimes per a la salut. afegiu-vos a les celebracions esportives,  
ni que sigui com a públic, i poseu-vos en forma amb la Mercè!

la Mercè esportIVa
fitness day

diuMenGe 21, a Partir de les 10.30 h 
av. Maria cristina
Us imagineu una gran classe multitudinària 
de fitness al carrer? Prop de 5.000 perso-
nes ja van participar l’octubre de 2013 en la 
primera edició del Fitness Day i van poder 
seguir les coreografies marcades per prop 
de seixanta monitors. L’Ajuntament de Bar-
celona, conjuntament amb els centres es-
portius públics i privats de la ciutat tornen 
a convidar enguany els seus abonats a con-
vertir l’esport en una festa compartida en 
què els participants s’ho passen bé, fan sa-
lut i posen en comú les seves experiències.
Cal inscriure’s a www.bcn.cat/fitnessday. 

v torneiG de ruGbi Platja 
ciutat de barcelona

dissabte 20, de 9.30 a 13.45 h 
Platja del soMorrostro
Recuperat l’any 2010, el Torneig de Rugbi 
Platja que es juga durant les festes de la 
Mercè pretén ser un aparador dedicat a la 
promoció del rugbi a la ciutat. I com l’any 
passat, s’enfoca a les categories escolars 
d’aquest esport. Veure la canalla fent les 
primeres passes en la pràctica del rugbi 
platja sempre és tot un espectacle, però 
també ho seran els partits entre l’equip sè-
nior del F. C. Barcelona i una selecció de 
jugadors de la ciutat que s’organitzen en-
guany per commemorar el 90è aniversari 
de la creació de la Secció de Rugby del  
F. C. Barcelona el 1924.

coPa del Món  
de biketrial

dissabte 27, a les 18 h 
Pl. dels ÀnGels
Potser no ho sabíeu: el biketrial, un esport 
espectacular que consisteix a salvar obs-
tacles increïbles sense baixar-se de la bi-
cicleta, es va inventar a Catalunya als anys 
setanta. Avui es practica a països de tot el 
món i s’hi disputa una copa mundial que 
enguany se celebra a Barcelona per prime-
ra vegada. A la plaça dels Àngels, davant 
del MACBA, s’instal·laran les sis zones que 
hauran de recórrer els participants. Veniu, 
perquè el principal candidat a guanyar la 
competició en representació de Catalunya 
és Dani Comas, l’actual campió del món, 
que necessita el vostre suport i que, a més, 
ha anunciat que després d’aquesta compe-
tició es retirarà de la pràctica esportiva. Úl-
tima oportunitat, doncs, per veure en acció 
un Comas que, a Barcelona, s’enfronta amb 
el txec David Herka, l’espanyol Raúl Gutié-
rrez i l’anglès Ben Savage, entre d’altres.

cursa de la Mercè

diuMenGe 28  
inici: av. Maria cristina 
final: av. Maria cristina 
hora: 9.30 h (sortida) 
inscriPció: 5 € (XiP, 2 €)
Amb aquesta, ja són 36 les edicions de 
la Cursa de la Mercè convocades fins ara, 
així que es pot dir que aquesta carrera 
que transcorre per un circuit urbà de deu 
quilòmetres és tot un clàssic de la festa 
major. Molts esportistes aficionats parti-
cipen cada any en la competició i a cada 
edició se n’afegeixen de nous. L’any pas-
sat, amb 17.000 corredors, es va tornar a 
assolir el màxim d’inscripcions permeses i 
enguany el procés es tancarà quan s’arribi 
a les 18.000 inscripcions. Recordeu que, si 
abans no s’ha superat aquesta xifra, el pe-
ríode per inscriure-us a la cursa acaba a les 
24 h del 20 de setembre, si ho feu en línia 
(bcn.cat/cursamerce), i el 19 de setembre 

si opteu per inscriure-us presencialment 
a l’Oficina Permanent de la Cursa (Esta-
di Serrahima, carrer del Polvorí, 5-7). En 
apuntar-vos haureu de pagar 5 € en con-
cepte d’inscripció, que es destinaran a un 
projecte solidari. A més, recordeu que és 
obligatori l’ús del xip, que podreu adquirir 
per 2 € en el moment de la inscripció, si no 
és que ja en teniu un de groc que haureu 
de registrar prèviament. Poden participar 
en la cursa les persones majors de 14 anys; 
les menors de 16 anys necessiten un per-
mís dels pares o tutors i han d’anar acom-
panyades. La Cursa és per a tothom, així 
que hi ha classificacions i premis adreçats 
a corredors que utilitzen cadira de rodes, 
tenen paràlisi cerebral, discapacitat visual 
o discapacitat intel·lectual (són curses de 
deu quilòmetres) i també hi ha una cursa 
adaptada de dos quilòmetres per a perso-
nes amb discapacitat o amb mobilitat re-
duïda que no puguin fer el recorregut de 
deu quilòmetres.

transports 

Plaça dels Àngels 
  L1, L2 (Universitat), L3 (Catalunya, Liceu)
  9, 14, 24, 41, 55, 91, 59, 120, 141, N2, N3, N4, 
  N8, N9, N11, N12, N15
  Pl. dels Àngels, 2; Agustí Duran i Sanpere, 10; 
  pl. Vicenç Martorell

Avinguda Maria Cristina
  L1 i L3 (Espanya) 
  Espanya 
  D20, V7,H12, 13, 23, 27, 37, 46, 79, 91, 141,  
  150, N0, N1, N2, N13, N14, N15, N16, N17
  Gran Via, 261 i 275

Platja del Somorrostro
  L4 (Ciutadella - Vila Olímpica)
  D20, V21, 36, 45, 59, 71, 92, N8
  Pg. Marítim, 23 i 31
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el foc i la pólvora són els reis de les primeres i l’última jornada  
de la festa. la Mercè arrenca amb el festival Pirotècnic a la platja  
de la barcelona i acaba amb el Piromusical que, enguany, tanca  
les celebracions del tricentenari i, per tant, té un format diferent  
del que és habitual.

la Mercè pIrotècnIca
Great holiday (Azerbaidjan)

divendres 19, a les 22 h 
Platja de la barceloneta  
(esPiGó del Gas)
Festes tradicionals, esdeveniments espor-
tius... No és gens estrany veure els espec-
tacles pirotècnics d’aquesta empresa a les 
principals celebracions de l’Azerbaidjan o 
fins i tot en concerts de grans estrelles com 
Shakira o Elton John. Tenen més de vuit 
anys d’experiència i ja són líders del sector 
al seu país.

Pyrostar (Suïssa)

dissabte 20, a les 22 h 
Platja de la barceloneta  
(esPiGó del Gas)
Nascuda el 1991 a Ginebra, aquesta empre-
sa pirotècnica Suïssa es caracteritza per 
les seves sàvies combinacions de colors, 
formes exòtiques i músiques atrevides. La 
precisió del seu treball i l’encert en la tria 
dels elements individuals que formen el 
conjunt de l’espectacle són la seva marca 
de fàbrica. 

taMaya kitahara 
fireWorks (japó) 
Pirotècnia iGual (Catalunya) 

diuMenGe 21, a les 22 h 
Platja de la barceloneta  
(esPiGó del Gas)
Una exhibició especial a càrrec de les pi-
rotècnies Tamaya Kitahara Fireworks, pro-
cedent del japó, i Pirotècnia Igual, de Bar-
celona. Totes dues s’encarreguen de crear 
conjuntament un espectacle de focs artifi-
cials o «flors de foc», com diuen els japone-
sos, que s’emetrà com a part d’un progra-
ma especial sobre pirotècnia de la cadena 
japonesa IVS TV. Un jurat s’encarregarà de 
valorar la proposta catalanojaponesa.

Foc, projeccions audiovisuals i elements 
escènics es combinaran en la gran festa del 
foc que posa punt final a la Mercè 2014. Si 
sou puristes dels piromusicals, us advertim 
ja d’entrada que el d’enguany és excepcio-
nal i diferent, ja que conté elements afegits 
que l’enriqueixen i el transformen.

Veureu un gran espectacle que posa fi 
als actes de celebració del Tricentena-
ri dels Fets del 1714 i que inclourà, a més 
de l’espectacle pirotècnic en si, un seguit 
de projeccions sobre una gran pantalla si-
tuada sobre les columnes de josep Puig 
i Cadafalch. L’espectacle —que dirigeix  
Lluís Danès, amb banda sonora de Xavi 
Lloses i focs artificials a càrrec de Piro-
tècnia Igual— recorre els últims tres-cents 
anys d’història de Catalunya. Ho fa, però, 
prenent com a matèria primera els somnis 
de tots aquells creadors que han projectat 
Catalunya al món: des d’Antoni Gaudí fins 
a Salvador Dalí, de Pau Casals a Joan Miró 
i, en un homenatge final a la llengua cata-
lana, d’Ausiàs Marc a Miquel Martí i Pol. Un 
piromusical... de somni!

xVII festIVal pIrotècnIc InternacIonal 
Aneu a la platja, seieu a la sorra i veureu com, sobre els vostres caps, el cel nocturn 
s’omple d’explosions vibrants i de vius colors en una nova edició d’un concurs pirotècnic 
on empreses del ram dels països més diversos demostren les seves habilitats artístiques.

pIroMusIcal De la Mercè:  
el soMnI D’un gegant
cloenda del tricentenari bcn
diMecres 24, a les 22 h 
av. Maria cristina 

transports

Avinguda Maria Cristina
  L1 i L3 (Espanya) 
  Espanya 
  D20, V7,H12, 13, 23, 27, 37, 46, 79, 91, 141,  
  150, N0, N1, N2, N13, N14, N15, N16, N17
  Gran Via, 261 i 275

Platja de la Barceloneta (espigó del Gas) 
  L4 (Ciutadella - Vila Olímpica) 
  D20, 45, 59, N8
  Trelawny, 2; pg. Marítim de la Barceloneta
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la festa,  
Més pràctIca

a la Mercè,  
sense VIDre! 

Si aneu a un dels concerts 
o activitats programats 
durant la festa, potser us 
voldreu endur les vostres 
pròpies begudes. Us de-
manem, però, que agafeu 
envasos de plàstic o de 
llauna, però en cap cas re-
cipients de vidre.

coM hi arribo?
Us recomanem accedir als espais de la fes-
ta en transport públic. Venir a la Mercè en 
metro, bus o en qualsevol altre transport 
públic us permetrà estalviar el temps i les 
energies que hauríeu de dedicar a buscar 
aparcament si vinguéssiu en vehicle privat. 
Utilitzeu el transport públic i contribuireu a 
fer de la Mercè una festa més sostenible!

En previsió de l’increment de desplaça-
ments per la ciutat que es produeix durant 
la festa, aquests dies la xarxa de transports 
públics es reforça:

• Hi haurà servei ininterromput de metro el 
divendres 19, el dissabte 20 i el dimarts 23. 
El diumenge 21, el dilluns 22 i el dime-
cres 24, l’horari serà l’habitual.

• Per anar al Fòrum el servei de transport 
està garantit pel metro L4, les línies 7, 
26, 36, H14 i H16 de bus, i també pel 
TramBesòs i el servei de bus nocturn.

• Per anar al nou escenari Mediterrània-
ment podeu utilitzar la L4 del metro, 
baixar a Llacuna i caminar, o bé, agafar 
els autobusos 26, H16 i N6.

• Per pujar al castell de Montjuïc els dies 
20, 21 i 24 es reforçarà la línia de bus 
150, que connecta la plaça d’Espanya i 
el Castell de Montjuïc, entre les 10.30 i 
les 22 h.

• El Piromusical de dimecres 24 omplirà 
l’avinguda de Maria Cristina. Per tal que 
tothom hi pugui accedir còmodament 
es reforçaràn les línies L1 i L3.

Si teniu cap dubte, recordeu que hi ha dues 
webs on trobareu molta informació sobre 
com accedir a cadascun dels espais de la 
festa: www.tmb.cat i www.bcn.cat/merce.

coM Me n’inforMo?
Necessiteu més informació? Voleu aconse-
guir un programa de la Mercè? Teniu una 
pregunta per fer? Recordeu que:

• A Tiquet Rambles del Palau de la Virrei-
na (la Rambla, 99, de dilluns a diumen-
ge, de 10 a 20.30 h) us facilitaran tot el 
material informatiu que necessiteu per 
gaudir al màxim de la festa i us resol-
dran els dubtes que tingueu.

• Per telèfon us poden explicar el que cal-
gui si truqueu al 010 durant les 24 hores 
del dia. Cost de la trucada des de Barce-
lona: establiment: 0,373 €; cost/minut: 
0,089 €, tarifat per segons, IVA inclòs. 
Cost de la trucada des de fora de l’àrea 
metropolitana de Barcelona: establi-
ment: 0,108 €, cost/minut: 0,411 €, tari-
fat per segons, IVA inclòs.

Mercè accessible
Els escenaris més importants de la festa 
disposen d’espais reservats per a les per-
sones amb mobilitat reduïda. La informació 
detallada de cada un d’aquests espais re-
servats i del transport públic accessible la 
podeu trobar a www.bcn.cat/merce. Tam-
bé podeu trucar al telèfon 93 316 10 00.  
I les persones amb discapacitat auditiva 
poden escriure un missatge curt de text al 
93 317 14 16.

I recordeu que l’organització es reserva el 
dret d’anul·lar o canviar algun espectacle 
per raons tècniques o meteorològiques. 
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...i al vostre abast per resoldre 
dubtes, consultes o canvis 
d’última hora a través dels 
nostres canals 

la Mercè  
a la xarxa

Més Mercè

bcn.cat/merce

@bcncultura

facebook.com/barcelonacultura

@bcncultura

flickr.com/barcelonacultura

vimeo.com/barcelonacultura

www.bcn.cat/fotomobil

id: @bcncultura

I seguiu també tota la programació descar-
regant-vos l’app de la Mercè, disponible en 
suport Android i Apple.

Utilitzant el hashtag #Mercè14 podreu piu-
lar sobre la festa, participar en concursos 
i seguir totes les activitats minut a minut. 
A més a més, amb el mateix hashtag com-
partireu les vostres fotografies de la Mer-
cè a Twitter i Instagram. Feu la inscripció 
a www.bcn.cat/fotomobil i formareu part 
de l’àlbum col·laboratiu de les festes.

Deixeu empremta a la Mercè amb moments 
memorables: participeu amb el hashtag 
#MomentsMercè. Passeu pels photocalls 
interactius, feu-vos una foto i etiqueteu-la 
a Twitter i a Instagram. Un jurat triarà les 
fotografies més originals, hi haurà premis! 
Consulteu www.bcn.cat/merce o www.bcn.
cat/fotomobil per conèixer el funciona-
ment del concurs i saber on són els pho-
tocalls. Per participar-hi cal inscriure’s a 
www.bcn.cat/fotomobil.
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DIVenDres 19
arXiu històric de la ciutat  
de barcelona (santa llúcia, 1) 
de 9 a 20.45 h
visita lliure a l’eXPosició  
«onZe de seteMbre. història  
de la coMMeMoració de la diada  
a barcelona»
Un recorregut per la commemoració de l’11 
de setembre de 1714 a Barcelona, des del 
primer homenatge a Rafael Casanova, el 
1865, fins a la recuperació de la celebració 
de la festa després de la mort del general 
Franco, l’any 1975.

basílica de la saGrada faMília 
accés: Marina, s/n 
de 16 a 20 h
Portes obertes
El temple dissenyat per Antoni Gaudí obre 
les portes per permetre a la ciutadania ob-
servar els avenços realitzats, com els nous 
vitralls de la nau, l’evolució de les torres i la 
recta final de la sagristia, i la façana de la 
Passió. Durant les portes obertes, les torres 
i el servei d’audioguies romandran tancats 
i se suspendran les visites guiades. Cal ob-
tenir les entrades prèviament al web de la 
Sagrada Família: www.sagradafamilia.cat.

biblioteca Pública arús 
(PG. sant joan, 26) 
12 h
visita Guiada
Descobriu una biblioteca del segle xix du-
rant una visita guiada d’una hora de dura-
da. Places limitades. Cal inscripció prèvia 
a arus@bpa.es indicant a l’assumpte Festa 
Major de la Mercè, trucant al 93 232 24 04 
o a la seu de la biblioteca, de dilluns a di-
vendres, d’11 a 15 h.
 

exposIcIons De cultura 
traDIcIonal

Palau de la virreina
La Rambla, 99
Exposició del Seguici Popular.
De l’11 al 23 de setembre, de 10 a 20 h

Museu MarítiM
Avinguda de les Drassanes, s/n
Exposició de Gegants de Barcelona i 
convidats.
Del 14 al 23 de setembre, de 10 a 20 h

vestíbul de l’ajuntaMent 
de barcelona
Plaça de Sant Jaume
Exposició de dracs i bèsties de foc.
Del 14 al 20 de setembre, de 10 a 20 h

exposIcIons  
I actIVItats a la casa 
Dels entreMesos

Exposició fotogràfica permanent
«El Seguici Festiu de Barcelona a 
Reus»

eXPosició: «4 1/4. 425 anys de 
Festes de Sant Roc a Barcelona. De 
vot de ciutat a festa popular de la 
plaça Nova», sobre diferents aspec-
tes dels 425 anys de les Festes de 
Sant Roc. Fins al 23 de novembre.
Horari: de dimarts a dissabte, de 10 a 
13 i de 16 a 19 h; diumenges i festius, 
d’11 a 14 h; dilluns, i del 21 al 24 de 
setembre, tancat

activitat faMiliar: «Entre jocs i 
passejades: Viu de prop la Mercè». 
Ludoteca infantil de La Casa dels 
Entremesos, per a nenes i nens d’en-
tre 4 i 12 anys.
Horari: dissabte 20, de 10 a 13 h

Plaça de les beates, 2

el born centre cultural 
(Pl. coMercial, 12) 
de 10 a 20 h
els fils de la història
Els carrers del jaciment arqueològic del 
Mercat del Born reviuen amb una instal-
lació on un seguit de línies suspeses en 
l’aire ens evocaran l’estructura de les cases 
del passat. Visita gratuïta a la instal·lació.

la virreina centre de la iMatGe 
(la raMbla, 99) 
de 12 a 20 h
visita lliure a les eXPosicions
Podreu recórrer les exposicions fotogrà-
fiques «25%. Catalonia at Venice», sobre 
l’elevat índex d’atur al nostre país, i «Mar-
tin Parr. Els inconformistes», amb imatges 
sobre un petit poble del comtat anglès de 
Yorkshire.

Palau robert (PG. GrÀcia, 107) 
de 10 a 20 h 
Portes obertes
Visita al recinte i visita a les exposicions 
«Tree of life», sobre la complexitat de la 
vida, «Temps del romànic», un recorregut 
audiovisual a través de la societat dels se-
gles xi i xiii, i «Eugeni Xammar: el periodista 
que ens va explicar el món».

teatre del raval (sant antoni abat, 12) 
20.30 h
l’esbudellador de WhitechaPel
¿Voleu veure de franc la nova proposta 
de teatre musical del Teatre del Raval? Us 
conviden a unes funcions plenes de crims 
i assassinats sanguinaris. Això sí, heu de 
fer reserva prèvia (informeu-vos del pro-
cediment al web www.teatredelraval.com). 
Tingueu present que l’aforament és limitat.
 

DIssabte 20
arXiu històric de la ciutat  
de barcelona (santa llúcia, 1) 
de 9 a 13.30 h
visita lliure a l’eXPosició  
«onZe de seteMbre. història  
de la coMMeMoració de la diada  
a barcelona»
Un recorregut per la commemoració de l’11 
de setembre de 1714 a Barcelona, des del 
primer homenatge a Rafael Casanova, el 
1865, fins a la recuperació de la celebració 
de la festa després de la mort del general 
Franco, l’any 1975.

basílica de la saGrada faMília 
accés: Marina, s/n 
de 16 a 20 h
Portes obertes
El temple dissenyat per Antoni Gaudí obre 
les portes per permetre a la ciutadania ob-
servar els avenços realitzats, com els nous 
vitralls de la nau, l’evolució de les torres i la 
recta final de la sagristia, i la façana de la 
Passió. Durant les portes obertes, les torres 
i el servei d’audioguies romandran tancats 
i se suspendran les visites guiades. Cal ob-
tenir les entrades prèviament al web de la 
Sagrada Família: www.sagradafamilia.cat.

can fraMis. Museu de Pintura 
conteMPorÀnia (roc boronat, 116-126)
visita lliure al fons PerManent  
i a l’eXPosició teMPoral
Un recorregut pel fons permanent renovat 
d’aquest centre de pintura contemporània 
de la Fundació Vila Casas. A més, podeu 
veure l’exposició temporal dedicada a l’ar-
tista del fons Agustí Puig.

centre de cultura conteMPorÀnia  
de barcelona (cccb) (MontaleGre, 5)
visita a l’eXPosició «biG banG data»
Una mostra sobre la generació constant, 
l’anàlisi i la interpretació de les dades que 
una humanitat permanentment connecta-
da mitjançant mòbils i internet produeix a 
cada moment.
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centre esPortiu MuniciPal Mundet 
(PG. vall d’hebron, 171) 
d’11 a 19 h
5è trofeu internacional ciutat  
de barcelona de futbol sala acell 
- sPecial olyMPics barcelona
Un torneig internacional de futbol sala per 
a esportistes amb discapacitat psíquica 
que demostra, un any més, que l’esport és 
per a tothom. Avui s’enfronten equips de 
Catalunya, França, Itàlia i Balears, i a les 
12.30 h es lliuren els premis finals.

el born centre cultural 
(Pl. coMercial, 12) 
de 10 a 20 h
els fils de la història
Els carrers del jaciment arqueològic del 
Mercat del Born reviuen amb una instal-
lació on un seguit de línies suspeses en 
l’aire ens evocaran l’estructura de les cases 
del passat. Visita gratuïta a la instal·lació.

la virreina centre de la iMatGe 
(la raMbla, 99) 
de 12 a 20 h
visita lliure a les eXPosicions
Podreu recórrer les exposicions fotogrà-
fiques «25%. Catalonia at Venice», sobre 
l’elevat índex d’atur al nostre país, i «Mar-
tin Parr. Els inconformistes», amb imatges 
sobre un petit poble del comtat anglès de 
Yorkshire.

34a Mostra De VIns  
I caVes De catalunya

Coneixeu tots els vins i caves que es 
produeixen a Catalunya? Hi ha una 
gran diversitat de denonimacions 
d’origen i una bona forma de conèi-
xer-les és visitar aquesta mostra, un 
gran aparador on us podreu introduir 
en la cultura del vi.

PG. lluís coMPanys  
(arc de trioMf)
del 20 al 24 de seteMbre
dies 20, 21 i 24, de 12 a 20 h; 
dies 22 i 23, de 16 a 20 h
Més inforMació a: www.incavi.cat

Museu nacional d’art de catalunya 
(Mnac) (Palau nacional.  
Parc de Montjuïc)
entrada Gratuïta Per a les Mercès
Si us dieu Mercè, del 20 al 28 de setembre 
entrareu de franc al museu amb un acom-
panyant. Acrediteu-vos a les taquilles.

Palau robert (PG. GrÀcia, 107) 
de 10 a 14.30 h
Portes obertes
Visita al recinte i a les exposicions «Tree of 
life», «Temps del romànic» i «Eugeni Xam-
mar: el periodista que ens va explicar el 
món».

Plaça de catalunya
Mostra d’associacions
ESCENARI
11.30 h
Música amb els estels
Organització: Centre d’Acollida Assís

12 h
balls folklòrics de les illes balears
Organització: Associació Cultural Va de Bot

12.30 h
els saltimbanquis
13 h 
concert de cant coral
Organització: Creu Roja a Barcelona 

13.30 h 
concert de gospel
Organització: Mas Gospel 

17 h 
concert del cor vivace
Organització: Federació Catalana  
de Voluntariat Social 

17.30 h 
dansa: somnis de bollywood
Organització: Associació Cultural del Sud 
d’Àsia (Sangam)

18 h 
dansa d’arrel tradicional catalana: 
l’esbart de dansaires orfeó Gracienc
Organització: Orfeó Gracienc 

18.30 h 
concert d’havaneres 
Organització: Grup d’Havaneres Folk 
Montjuïc 

19 h 
dansa contemporània i folklòrica 
Organització: Asociación de Jóvenes 
Ecuatorianos en Catalunya (JOVECU)

19.30 h 
espectacle de dansa neoclàssica 
i contemporània 
Organització: Associació de Veïns i Veïnes 
del Parc de la Vall d’Hebron 

20 h 
espectacle musical: Els 80 molen
Organització: Associació de Festes de la 
Taxonera - Mas Falcó - Penitents 

20.30 h 
danses populars catalanes
Organització: Petit Ballet de Barcelona

CARPA
11 h 
orquestra de l’associació d’alumnes 
de l’institut ferran tallada: Espectacle 
de hip-hop
Organització: Associació d’Alumnes de 
l’Institut Ferran Tallada

12 h
cançó catalana 
Organització: ACV Carrer de la Cera

13 h 
ball-vermut amb l’orquestrina la Mundial

17 h 
recital de textos teatrals
Organització: Federació de Grups 
Amateurs de Teatre de Catalunya

18 h 
tast demostratiu d’activitats del G6
Organització: G6, Col·lectiu d’Entitats 
Culturals Històriques de Gràcia

19 h 
representació teatral de gags: 
Trenquem els tòpics
Organització: Fundació Pere Mitjans

20 h 
desfilada de barrets de flors
Organització: Escola d’Art Floral i Disseny 
de Jardins de Catalunya
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de 17 a 19 h 
investigadors del passat
Activitat adreçada a infants d’entre 6 i 12 
anys
Organització: Fundació Carta de la Pau 
dirigida a l’ONU

ÀREA DEL MONUMENT  
A FRANCESC MACIÀ
d’11.30 a 20 h
joc sobre rodes
Circuit experimental amb barreres per a 
les persones amb discapacitat.
Organització: ECOM

ESTAND DE LA FEDERACIó CATALANA  
DE VOLUNTARIAT SOCIAL (FCV)  
«25 ANYS»
Viviu el voluntariat social mitjançant 
les activitats que hem organitzat 
conjuntament amb les entitats membres. 

d’11 a 14 h 
taller «jugant es pot entendre el món»
Entitats que treballen per a la infància  
i la joventut (Fundació La Roda, Associació 
In Via, Fundació Save the Children).

de 14 a 16 h 
el laberint del voluntariat
A càrrec de la FCV.

de 16 a 20 h 
taller «veure el món des d’un altra 
perspectiva»
Entitats que treballen per a Persones  
amb Discapacitat (SOM Fundació 
Aspanias, Associació Discapacitat Visual 
de Catalunya).

ESTAND DE LA FUNDACIó COMTAL  
«20 ANYS»
La Fundació Comtal està d’aniversari, 
i vol celebrar els seus 20 anys 
educant per transformar vides. 

d’11 a 13 h 
taller infantil: «un desig, un vaixell, 
un viatge»

de 13 a 17 h 
exposició: «Què hi ha darrere el forat 
del pany de les portes de ciutat vella?»
Mostra fotogràfica. 
Organització: Comissió de Voluntariat  
de la Fundació Comtal

de 17 a 20 h 
taller infantil: «Pintem, transformem, 
creixem»

ALTRES ACTIVITATS
adopta bcn 
Xerrades participatives, activitats 
infantils i desfilades a favor de 
l’adopció d’animals de companyia.

de 12 a 17 h 
desfilada d’animals en adopció 

TORRE JUSSANA, CENTRE DE SERVEIS  
A LES ASSOCIACIONS 
Dies de Ràdio Associativa 2014: ràdio en 
directe sobre associacionisme i voluntariat.

de 12 a 13 h
ràdio trinitat vella 
de 17 a 18 h
7 de ràdio

de 19.30 a 20.30 h
ràdio ateneu del clot
Les emissions es podran seguir en directe 
des de l’estand o per streaming a  
www.bcn.cat/torrejussana.

de 18 a 19 h 
fast Mostra
Roda de presentacions de les associacions 
i les seves activitats en un minut. 

LES DONES A LA HISTòRIA 
EXPOSICIó «DONES DEL 1714» 
Contacontes, jocs teatrals i activitats 
plàstiques.

BIBLIOBÚS 
Biblioteca sobre rodes.

Plaça de la Mercè 
17 h
Processó de la Mercè
Recorregut: pl. Mercè, Ample, Avinyó, Fer-
ran, pl. Sant Jaume, Bisbe, av. Catedral, 
Bisbe, pl. Sant Jaume, Ciutat, pl. Regomir, 
Regomir, Ample i pl. Mercè.
Inclou la interpretació dels Goigs de la 
Mare de Déu de la Mercè, escrits per jacint 
Verdaguer i amb música de Lluís Millet.

carrusel De la unItat 
MuntaDa I exhIbIcIÓ De 
la unItat canIna De la 
guàrDIa urbana

Un any més, la Guàrdia Urbana s’afe-
geix a les celebracions en honor a la 
patrona de Barcelona oferint un es-
pectacle eqüestre que segueix fas-
cinant la ciutadania. Veniu a la Foi-
xarda i veureu un espectacle clàssic 
que s’ofereix des del principi del se-
gle xx en el qual la Unitat Muntada 
desfila formant figures a cavall al rit-
me de la música.
Un cop acabi l’espectacle eqüestre 
podreu veure també una exhibició 
de la unitat canina de la Guàrdia 
Urbana, fruit d’hores de treball dels 
gossos i els seus entrenadors.

Pista híPica de la foiXarda
av. Montanyans, 1
diuMenGe 21, a les 11 h

AUDITORI
11 h 
Presentació de l’auca Els altres catalans
A càrrec de la Fundació Paco Candel. 
Amb dibuixos de Pilarín Bayès i textos  
de joan Vilamala.
Organització: Unió d’Entitats de la Marina 

12 h
tertúlia radiofònica: «la diversitat 
cultural a la ciutat»
Organització: Xarxa BCN Antirumors 

13 h 
les entrevistes de la Mostra: 
«el voluntariat»

17 h
Xerrada: «comprendre i afrontar 
l’ansietat» 
Organització: Associació Catalana  
per al Control de l’Ansietat

18 h 
sessió informativa: «les comunitats 
autofinançades, un model comunitari 
per sortir de la crisi»
Organització: Associació de Comunitats 
Autofinançades (ACAF)

19 h
Xerrada-projecció: «els viatges als camps 
de concentració com a eina pedagògica»
Organització: Amical de Mauthausen  
i altres camps 

ESPAI D’ACTIVITATS
d’11 a 13 h 
tastet d’iniciació a les puntes de coixí 
i a les puntes a l’agulla
Organització: Escola de Puntaires de 
Barcelona

d’11 a 14 h
tallers de reciclatge per a infants i joves
Organització: A. S. Mas Guinardó-31

d’11.30 a 14 h 
Mira com pinto. fer dibuixos sense mans 
ni peus
Organització: ECOM

de 12 a 13.30 h 
Primers auxilis a persones properes
Organització: Asociación Española  
de Pacientes Coronarios y Primeros 
Intervinientes en Episodios en Muerte 
Súbita 

de 16 a 18 h 
tallers de reciclatge per a infants i joves
Organització: A. S. Mas Guinardó-31

de 16.30 a 18 h 
escola de Petits ambaixadors catalans: 
quina catalunya projectem a l’exterior?
Taller per a nens i nenes de 4 a 10 anys
Organització: Federació d’Organitzacions 
Catalanes Internacionalment Reconegudes 
(FOCIR)

de 17 a 19 h
tastet d’iniciació a les puntes de coixí 
i a les puntes a l’agulla
Organització: Escola de Puntaires  
de Barcelona

de 17 a 19 h 
taller de xapes personalitzades
Organització: STOP Accidentes

de 17 a 19 h 
tallers de manualitats: «la tortuga 
de Galápagos» i «Pingüins del tròpic», 
amb material reciclat
Organització: Asociación de Jóvenes 
Ecuatorianos en Catalunya (JOVECU)
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DIuMenge 21
basílica de la saGrada faMília 
accés: Marina, s/n 
de 16 a 20 h
Portes obertes
El temple mostra a la ciutadania els aven-
ços en les obres, com els nous vitralls de la 
nau, l’evolució de les torres i la recta final 
de la sagristia i la façana de la Passió. 
Cal obtenir les entrades al web de la 
Sagrada Família: www.sagradafamilia.cat.

centre de cultura conteMPorÀnia  
de barcelona (cccb) (MontaleGre, 5)
visita a l’eXPosició  
«biG banG data»
Una mostra sobre les dades que una huma-
nitat connectada mitjançant mòbils i inter-
net produeix a cada moment.

centre esPortiu MuniciPal Mundet 
(PG. vall d’hebron, 171) 
de 10 a 12.30 h
5è trofeu internacional ciutat de 
barcelona de futbol sala acell - 
sPecial olyMPics barcelona
Torneig internacional de futbol sala per 
a esportistes amb discapacitat psíquica. 
Avui s’enfronten equips de Catalunya, 
França, Itàlia i Balears, i a les 12.30 h es lliu-
ren els premis finals.

el born centre cultural 
(Pl. coMercial, 12) 
de 10 a 20 h
els fils de la història
Un seguit de línies suspeses en l’aire ens 
evocaran l’estructura de les cases del pas-
sat. Visita gratuïta a la instal·lació.

la virreina centre de la iMatGe 
(la raMbla, 99) 
de 12 a 20 h
visita lliure a les eXPosicions
Podreu recórrer les exposicions fotogràfi-
ques «25%. Catalonia at Venice» i «Martin 
Parr. Els inconformistes».

Museu de la Música (lePant, 150)
Portes obertes
Visita lliure al museu i a l’exposició tempo-
ral «Les músiques del 1714».

10, 11, 12, 13, 14, 16 i 17 h
Guitarra clÀssica: la Millor 
col·lecció del Món
Coneixeu els secrets de les guitarres del 
segle xvii al xx durant una visita guiada de 
quinze minuts i assistiu a un concert.

17.30 h
la bandera de santa eulÀlia
Un conte de superació i amistat inspirat en 
els fets del 1714. Activitat per a especta-
dors i espectadores a partir de sis anys.

Palau robert (PG. GrÀcia, 107) 
de 10 a 14.30 h
Portes obertes
Visita al recinte i a les exposicions «Tree of 
life», «Temps del romànic», i «Eugeni Xam-
mar: El periodista que ens va explicar el 
món».

Parc de l’esPanya industrial 
(Muntades, 37) 
de 9-9.30 a 13 h
caMinada de sants (barnatresc)
Un recorregut a peu que comença i acaba 
a Sants després de passar per Sarrià - Sant 
Gervasi. No cal inscripció.

Plaça de catalunya
Mostra d’associacions
ESCENARI
11 h 
dansa moderna
Organització: Unió d’Entitats de la Marina 

11.30 h 
flamenc
Organització: Centre Cultural Estrelles Altes

12 h 
Música i desfilada de vestuari típic 
de l’equador
Organització: Asociación Cultural 
Ecuatoriana por los Derechos y la Igualdad 
en Catalunya «Andrés Recalde» (ACEDICAR)

Platja de la nova icÀria 
de 10 a 20 h
trofeu internacional ciutat  
de barcelona de vòlei Platja
Segona i última jornada d’aquest trofeu es-
portiu masculí i femení, que enguany arriba 
a l’onzena edició. Parelles del Circuit Català 
de Vòlei Platja s’enfronten a parelles convi-
dades d’altres procedències.
 

raMbla del raval 
de 13.30 a 21 h
Mostra d’arrossos del Món
Nova edició d’una mostra durant la qual es 
preparen els plats més diversos utilitzant 
diferents varietats d’arròs. 

riera baiXa 
de 10 a 21 h
block Party
Activitats familiars, actuacions musicals 
de petit format, un mercat vintage... Tot ho 
trobareu al carrer de la Riera Baixa.
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12 h 
classe oberta de dansa afrobrasilera 
i capoeira
Organització: Asociación Cultural  
de Capoeira Angola Vadiçao

13 h 
ball-vermut amb l’orquestrina la Mundial

17 h 
teatre infantil: Els dimarts, el meu tiet 
i els extraterrestres
Organització: Associació de Bipolars  
de Catalunya 

18 h 
actuació teatral i meditació col·lectiva
Organització: Brahmakumaris 

19 h 
25 anys amb bailongu
Organització: Bailongu

AUDITORI
11 h 
Xerrada i col·loqui: «acostar el món 
dels felins a la ciutadania»
Organització: Associació El Jardinet 
dels Gats

13 h 
les entrevistes de la Mostra: 
«el voluntariat» 

17 h
col·loqui amb els voluntaris del projecte
Organització: Associació per a l’Ajut al Sud 
de l’Índia (AJUTSI)

18 h
Xerrada sobre la llei per a la millora 
de la qualitat educativa (loMce)
Organització: Federació d’Associacions  
de Pares i Mares d’Alumnes de Catalunya

19 h 
Xerrada: els trastorns en l’alimentació
Organització: Menjadors Compulsius 
Anònims 

ESPAI D’ACTIVITATS
d’11 a 13 h 
tastet d’iniciació a les puntes de coixí 
i a les puntes a l’agulla
Organització: Escola de Puntaires  
de Barcelona

d’11 a 13 h 
lectura de conte infantil i taller
Organització: Logosofia

d’11 a 13 h 
taller per a nens de 6 i 9 anys: 
la Gateta nur
Organització: Gats de Gràcia

d’11 a 14 h 
tallers per a infants: maquillatge infantil, 
manualitats i globusflèxia
Organització: Creu Roja a Barcelona

d’11.30 a 13 h 
taller de contes, dibuixos i xapes
Organització: Plataforma Unitària contra 
les Violències de Gènere 

de 12 a 13.30 h 
tallers de manualitats: «la tortuga 
de Galápagos» i «Pingüins del tròpic», 
amb material reciclat
Organització: Asociación de Jóvenes 
Ecuatorianos en Catalunya (JOVECU) 

de 16 a 19 h 
tallers per a infants: maquillatge infantil, 
manualitats i globusflèxia
Organització: Creu Roja a Barcelona

de 16.30 a 19 h 
taller: «ei, tu scolts?: activitats lúdiques»
Organització: Telèfon de l’Esperança - 
Fundació Ajuda i Esperança

de 17 a 18.30 h 
taller participatiu de contes i dibuixos
Organització: Plataforma Unitària contra 
les Violències de Gènere

de 17 a 18.30 h 
tallers de manualitats: «la tortuga  
de Galápagos» i «Pingüins del tròpic», 
amb material reciclat
Organització: Asociación de Jóvenes 
Ecuatorianos en Catalunya (JOVECU) 

de 17 a 19 h 
tastet d’iniciació a les puntes de coixí 
i a les puntes a l’agulla
Organització: Escola de Puntaires de 
Barcelona

de 17 a 19 h 
taller de pintura adaptat: pintura 
d’una màscara
Organització: Fundació Catalana per  
a la Paràlisi Cerebral

12.30 h 
els saltimbanquis

13 h 
actuació folklòrica 
Organització: Asociación Centro Asturiano 
de Barcelona

13.30 h 
dansa clàssica, neoclàssic espanyol, 
musical i hip-hop
Organització: Escola de Dansa Mas 
Guinardó

14 h 
Música celta
Organització: Asociación Cultural Amigos 
da Gaita Toxos e Xestas 

17 h 
ball i cant gallec 
Organització: Asociación Cultural Amigos 
da Gaita Toxos e Xestas 

17.30 h 
danses bolivianes del ballet tinkuna 
i música del grup kanamarka 
Organització: Centre Bolivià Català

18 h 
concert coral la Gesta del Gospel 
Organització: Fundació Temps  
i Compromís 

19 h 
danses aragoneses 
Organització: Centro Aragonés  
de Barcelona - Casa de Aragón 

19.30 h 
declamació en quítxua i danses peruanes 
Organització: Asociación Cultural Alma 
Peruana 

20 h 
dansa catalana 
Organització: Esbart Català de Dansaires 

20.30 h 
coreografia i acompanyament musical 
«dones de blanc»
Organització: Plataforma Unitària contra 
les Violències de Gènere 

CARPA
11 h 
txi-kung terapèutic 
Organització: Associació d’Ajuda per la 
Fibromàlgia de Catalunya 2004 
(AFRIBOCAT)
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LES DONES A LA HISTòRIA  
EXPOSICIó «DONES DEL 1714» 
Contacontes, jocs teatrals i activitats 
plàstiques

TORRE JUSSANA, CENTRE DE SERVEIS  
A LES ASSOCIACIONS 
Dies de Ràdio Associativa 2014: ràdio en 
directe sobre associacionisme i voluntariat.

de 12 a 13 h 
ràdio nikòsia 

de 17 a 18 h 
7 de ràdio

de 19.30 a 20.30 h 
boca ràdio
Les emissions es podran seguir en 
directe des de l’estand o per streaming 
a www.bcn.cat/torrejussana.

de 18 a 19 h
fast Mostra
Roda de presentacions de les associacions 
i les seves activitats en un minut. 

BIBLIOBÚS 
Biblioteca sobre rodes.

Platja de la nova icÀria 
de 10 a 20 h
trofeu internacional ciutat  
de barcelona de vòlei Platja
Segona i última jornada d’aquest trofeu 
esportiu masculí i femení, durant el qual 
parelles del Circuit Català de Vòlei Platja 
s’enfronten a parelles convidades. 

carrer del tajo aMb lisboa 
9 h (sortida)
v cursa solidÀria nick festes 
d’horta
Una cursa atlètica solidària que recorre 
cinc quilòmetres pels carrers d’Horta. Els 
beneficis es destinen a la investigació del 
càncer hepàtic que realitza l’Institut de Re-
cerca de la Vall d’Hebron. Més informació i 
inscripcions a: www.nickspa.com.

de 17.30 a 19 h 
investigadors del passat
Activitat adreçada a infants d’entre 6 i 12 
anys.
Organització: Fundació Carta de la Pau 
dirigida a l’ONU

ÀREA DEL MONUMENT  
A FRANCESC MACIÀ
d’11 a 14 h 
apropar l’astronomia: estesa 
de telescopis
Organització: ASTER (Agrupació 
Astronòmica de Barcelona) 

de 17 a 19 h 
recorregut d’eslàlom utilitzant la cadira 
de rodes
Organització: Fundació Catalana per a la 
Paràlisi Cerebral 

de 18 a 19 h 
exhibició de gimnàstica artística
Organització: Club Gimnàstic Barcelona 

DIlluns 22
arXiu històric de la ciutat  
de barcelona (santa llúcia, 1) 
de 9 a 20.45 h
visita lliure a l’eXPosició  
«onZe de seteMbre. història  
de la coMMeMoració de la diada 
 a barcelona»
Un recorregut per la commemoració de l’11 
de setembre de 1714 a Barcelona, des del 
1865, fins al 1975.

la virreina centre de la iMatGe 
(la raMbla, 99) 
de 12 a 20 h
visita lliure a les eXPosicions
Podreu recórrer les exposicions fotogràfi-
ques «25%. Catalonia at Venice» i «Martin 
Parr. Els inconformistes».

Palau robert (PasseiG de GrÀcia, 107) 
de 10 a 20 h 
Portes obertes
Visita al recinte i visita a les exposicions 
«Tree of life», «Temps del romànic» i «Eu-
geni Xammar: el periodista que ens va ex-
plicar el món».

teatre del raval (sant antoni abat, 12) 
20.30 h
l’esbudellador de WhitechaPel
¿Voleu veure de franc la nova proposta 
de teatre musical del Teatre del Raval? Us 
conviden a unes funcions plenes de crims 
i assassinats sanguinaris. Cal fer reserva 
prèvia (informeu-vos a www.teatredelraval.
com). L’aforament és limitat.

ESTAND DE LA FEDERACIó CATALANA  
DE VOLUNTARIAT SOCIAL (FCV)  
«25 ANYS»
Viviu el voluntariat social mitjançant 
les activitats que hem organitzat 
conjuntament amb les entitats membres. 

11 a 14 h 
taller «com vull ser quan sigui gran»
Entitats que treballen per la gent gran 
(Conex [Coneixement i Experiència], 
Fundació Nostra Senyora dels Àngels).

de 14 a 14.30 h 
el laberint del voluntariat
A càrrec de la FCV.

de 14.30 a 17 h 
taller «una manera saludable i solidària 
de viure»
Entitats que treballen per a la salut de les 
persones (Banc Farmacèutic, Grup Àgata).

de 17 a 20 h 
taller «veure el món des d’una altra 
perspectiva» 
Entitats que treballen per a persones  
amb discapacitat (Aspasim, Associació 
Catalana amb Accident Vascular 
[AVECE]).

ESTAND DE LA FUNDACIó COMTAL  
«20 ANYS»
La Fundació Comtal està d’aniversari, 
i vol celebrar els seus 20 anys 
educant per transformar vides. 

d’11 a 13 h 
«el transformador de persones»
Photoboot organitzat pels infants.

de 13 a 17 h 
Projecció del vídeo «fundació comtal, 
20 anys educant per transformar vides»

de 17 a 20 h 
taller infantil «Pintem, transformem, 
creixem»

ALTRES ACTIVITATS
adopta bcn 
Xerrades participatives, activitats 
infantils i desfilades a favor de 
l’adopció d’animals de companyia.

de 12 a 17 h
desfilada d’animals en adopció 

tallers oberts  
al poblenou

Els centres de creació d’art i artesa-
nia del barri del Poblenou obren les 
seves portes a la ciutadania per tal 
de mostrar el seu treball. És una de 
les dues oportunitats que tindreu 
durant l’any (l’altra és al maig) per 
visitar els tallers on els artistes de-
senvolupen la seva activitat, conèi-
xer els processos i les tècniques que 
apliquen i veure la seva obra in situ.
En aquesta edició participen disset 
centres i espais per a la creació, prin-
cipalment orientats a les arts visuals 
i plàstiques, i més de cent artistes. 
No us ho perdeu perquè, enguany, 
hi ha programades tot d’activitats 
creatives per a tots els públics que 
busquen sorprendre-us i estimular la 
vostra participació.

diversos esPais del Poblenou
del 19 al 21 de seteMbre 
inauGuració: divendres 19,  
a les 18 h, a l’hanGar  
(eMília coranty, 16) 
Més inforMació i horaris a:  
www.tallerspoblenou.org
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Palau robert (PG. GrÀcia, 107) 
de 10 a 20 h 
Portes obertes
Visita al recinte i visita a les exposicions 
«Tree of life», «Temps del romànic» i «Eu-
geni Xammar: el periodista que ens va ex-
plicar el món».

teatre del raval (sant antoni abat, 12) 
20.30 h
l’esbudellador de WhitechaPel
¿Voleu veure de franc la nova proposta 
de teatre musical del Teatre del Raval? Us 
conviden a unes funcions plenes de crims i 
assassinats sanguinaris. Cal reserva (infor-
meu-vos a www.teatredelraval.com). L’afo-
rament és limitat.

23 h
venidos a Menos
El Teatre del Raval us proposa veure gratuï- 
tament aquesta obra de teatre musical, un 
muntatge gamberro i provocador a càrrec 
de la companyia Las tomas o las dejas. Cal 
reserva prèvia (informeu-vos del proce-
diment al web www.teatredelraval.com). 
L’aforament és limitat.

DIMecres 24
arXiu fotoGrÀfic de barcelona 
(Pl. Pons i clerch, 2, 2n Pis) 
de 10 a 19 h 
visita lliure a l’eXPosició  
«a ProPòsit de l’11 de seteMbre»
Itinerari fotogràfic per la història de les mo-
bilitzacions catalanistes del 1899 al 2013.

castell de Montjuïc  
(ctra. de Montjuïc, 66)
Portes obertes
Visites guiades gratuïtes i tallers familiars. 
Visita lliure a l’exposició «Baixant de la Font 
del Gat. Les fonts populars de Montjuïc».

centre de cultura conteMPorÀnia  
de barcelona (cccb) (MontaleGre, 5)
visita a l’eXPosició «biG banG data»
Una mostra sobre les dades que una huma-
nitat connectada mitjançant mòbils i inter-
net produeix a cada moment.

de 12 a 20 h
Projeccions «aniMac caMina. híbrid»
Projecció de vuit títols de cinema 
d’animació. Per a públics de 7 a 99 anys.

cosMocaiXa (isaac neWton, 26) 
de 10 a 20 h
10è aniversari de cosMocaiXa
El centre celebra el desè aniversari amb les 
activitats «Experiments a la plaça» (de 10 a 
13 h, pl. Ciència), una sessió amb Dani jimé-
nez (13 h, Àgora-Auditori), l’espectacle de 
carrer Medusa, (17.30 h, pl. Ciència), i la xo-
colatada «Xocociència» (18.30 h, pl. Cièn- 
cia).

el born centre cultural 
(Pl. coMercial, 12) 
de 10 a 20 h
els fils de la història
Un seguit de línies suspeses en l’aire ens 
evocaran l’estructura de les cases del pas-
sat. Visita gratuïta a la instal·lació.

DIMarts 23
arXiu històric de la ciutat  
de barcelona (santa llúcia, 1) 
de 9 a 20.45 h
visita lliure a l’eXPosició  
«onZe de seteMbre. història  
de la coMMeMoració de la diada  
a barcelona»
Un recorregut per la commemoració de l’11 
de setembre de 1714 a Barcelona des del 
1865 fins al 1975.

biblioteca Pública arús 
(PG. sant joan, 26) 
d’11 a 15 h
Portes obertes 
Una oportunitat per conèixer una bibliote-
ca fundada el 1895. Per la Mercè mostra el 
seu fons d’obres relacionades amb el 1714.

cosMocaiXa (isaac neWton, 26) 
de 19 a 1 h
10è aniversari de cosMocaiXa
El centre celebra el desè aniversari. Avui 
proposa un seguit d’activitats nocturnes: 
una sessió amb Dani Jiménez (19 h, Àgora-
Auditori), l’espectacle de carrer Medusa, 
de la companyia Artristras (20.30 h, pl. de 
la Ciència), i les sessions del planetari To 
Space and Back (21.30 i 22.30 h, Planetari).

el born centre cultural 
(Pl. coMercial, 12) 
de 10 a 20 h
els fils de la història
Un seguit de línies suspeses en l’aire ens 
evocaran l’estructura de les cases del pas-
sat. Visita gratuïta a la instal·lació.

la virreina centre de la iMatGe 
(la raMbla, 99) 
de 12 a 20 h
visita lliure a les eXPosicions
Podreu recórrer les exposicions fotogrà-
fiques «25%. Catalonia at Venice», «Mar-
tin Parr. Els inconformistes» i «Ryszard 
Kapuściński. L’ocàs de l’imperi».

DIbuIxeM la Mercè 2014

Ceres, retoladors, aquarel·les, co-
lors... tant se val la tècnica que 
vulguin fer servir. Els nens i nenes 
d’entre 3 i 12 anys estan convidats a 
mostrar la seva visió de les festes de 
la Mercè i presentar les seves crea-
cions al concurs que, cada any per 
la festa, organitza l’associació de co-
merciants Barna Centre.
Els dibuixos han de tenir un format 
DIN A4, estar fets amb tècnica lliu-
re i s’han de presentar del 13 al 24 
d’octubre, de 10 a 19 h, a les oficines 
de Barna Centre (Portal de l’Àngel, 
7, 3r pis).
Més informació al web: 
www.barnacentre.cat
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Muhba doMus de sant honorat 
(fruita, s/n) 
de 10 a 14 h
Portes obertes
Visita al recinte, que inclou les restes 
d’un carrer de la ciutat romana.

Muhba el call 
(Pl. Manuel ribé, s/n) 
d’11 a 14 h
visita a «saloMó ben adret  
de barcelona, 1235-1310. el trioMf 
d’una ortodòXia»
Sobre el rabí Salomó ben Adret, un dels 
barcelonins més influents de tots els 
temps.

Muhba Plaça del rei  
(Pl. del rei, s/n) 
de 10 a 19 h
visita lliure a l’eXPosició «el Món 
del 1714, a l’entorn de barcelona»
Una mostra que analitza l’impacte del con-
flicte successori en la monarquia hispànica 
al principi del segle xviii.

Muhba teMPle d’auGust (Paradís, 10) 
de 10 a 19 h
Portes obertes
Visita a les restes del temple de l’antiga 
colònia romana de Barcino.

Muhba via sePulcral roMana 
(Pl. vila de Madrid, s/n) 
d’11 a 14 h
Portes obertes
Per conèixer un espai funerari de la Barce-
lona romana.

Museu d’arQueoloGia de catalunya 
(PG. santa Madrona, 39-41)
Portes obertes i visita a l’eXPosició 
teMPoral
Visiteu l’exposició permanent del museu i 
la mostra «Els tresors de la Vila Joiosa».

Museu de ciències naturals  
de barcelona - Museu blau 
(leonardo da vinci, 4-5)
Portes obertes
Visita lliure al museu i a les exposicions 
«Planeta Vida», «Enverinats», «Pàgines vi-
ves» i «Connectem amb... Mr. Ardan».

12 i 12.45 h
canelo shoW
Espectacle familiar de titelles en clau musi-
cal sobre un gos i el seu amo.

18 h
successos aniMals
Una performance de la companyia Sucesos 
Efímeros que llança una mirada sarcàstica 
sobre la condició humana.

Museu de ciències naturals  
de barcelona - jardí botÀnic (doctor 
font i Quer, 2, Parc de Montjuïc)
Portes obertes
Visita lliure al jardí i a les exposicions «Totes 
les mediterrànies del món», «Salvadoria- 
na» i «Col·lecció de bonsai».

Museu de ciències naturals de 
barcelona - jardí botÀnic històric 
(av. Muntanyans s/n, Parc de 
Montjuïc)
Portes obertes
Visita lliure al jardí i a l’exposició perma-
nent «El jardí amagat».

Museu d’història de catalunya 
(Pl. Pau vila, 1) 
de 10 a 14.30 h
visita lliure a les eXPosicions
Visita a l’exposició permanent del museu i 
a les mostres temporals «Menús de guer-
ra. Cuina d’avantguarda i supervivència» i 
«300 Onzes de Setembre. 1714-2014».

11.30 i 12.30 h
visita Guiada a l’eXPosició  
«300 onZes de seteMbre. 1714-2014»
Visita comentada a l’exposició.

visita lliure al centre  
i a les eXPosicions
Visita a l’exposició permanent «Barcelona 
1700. De les pedres a les persones», l’ex-
posició inaugural «Fins aconseguir-ho! El 
setge de 1714» i l’exposició de petit format 
«Cinc sentències de mort».

fundació antoni tÀPies (araGó, 255) 
de 10 a 19 h
Portes obertes i visita lliure  
a les eXPosicions
Podeu visitar el centre i les exposicions 
«Kerry James Marshall. Pintura i altres co-
ses» i «Antoni Tàpies. Col·lecció #8».

17 i 18 h
visites coMentades Gratuïtes
Visites comentades. Places limitades. No 
es fa reserva prèvia. Inscripcions segons 
l’ordre d’arribada.

la virreina centre de la iMatGe 
(la raMbla, 99) 
de 12 a 20 h
visita lliure a les eXPosicions
Podreu recórrer les exposicions fotogrà-
fiques «25%. Catalonia at Venice», «Mar-
tin Parr. Els inconformistes» i «Ryszard 
Kapuściński. L’ocàs de l’imperi».

Macba, Museu d’art conteMPorani  
de barcelona (Pl. dels ÀnGels, 1) 
de 10 a 20 h
visita a les eXPosicions
Presentació, cada mitja hora, de les expo-
sicions «L’herència immaterial. Assajant 
des de la col·lecció», «Xavier Ribas. Nitrat», 
«Oskar Hansen. Forma oberta», «Nonu-
ment», «Art & Language incomplert. Col-
lecció Philippe Méaille» i «Javier Codesal. 
Los pies que faltan».

haPPeninG del confeti
Experiència col·lectiva per a petits i grans 
on entraran en joc la provocació, la impro-
visació i la participació del públic. 
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Museu olíMPic i de l’esPort  
joan antoni saMaranch 
(av. de l’estadi, 60) 
de 10 a 14.30
Portes obertes
Visita lliure al museu. Inclou les exposicions 
«V Premi internacional Fundació Barcelona 
Olímpica» i «Art sobre paper».

Palau robert (PG. GrÀcia, 107) 
de 10 a 14.30 h
Portes obertes
Visita al recinte i a les exposicions «Tree of 
life», «Temps del romànic» i «Eugeni Xam-
mar: el periodista que ens va explicar el 
món».

Plaça de catalunya
Mostra d’associacions
ESCENARI
11 h
swing a la plaça
Taller i gran ballada

13.30 h 
balla i participa
Flashmob

20.30 h 
cloenda de la Mostra
Amb Màrius Serra, el Cor Jove de l’Orfeó 
Català i la Fura dels Baus.

CARPA
11 h 
ball country
Organització: Ass. Veïns de Sant Cristòfol 

12 h 
teatre fòrum: Ruizomas, amb Marabal
Organització: Xarxa BCN Antirumors

13 h 
actuació del grup folklòric aires Morenos
Organització: Hogar Extremeño

13.30 h 
rapsòdia poètica: Luis Camizo 
Organització: Hogar Extremeño

de 14 a 17 h 
exposició i votació popular dels dibuixos 
realitzats per famílies
Organització: Direcció del Programa 
Temps i Qualitat de Vida

17 h 
actuació de la banda improbable
Organització: Fundació Pere Mitjans

18 h 
teatre: Dones espies del 1714. 
El preu de la llibertat
Organització: Direcció del Programa  
de Dona

19.30 h 
coreografies aeròbiques 
Organització: Penya Barcelonista Districte 
XXVII

AUDITORI
11 h 
Xerrada sobre reiki
Organització: Associació de Terapeutes  
de Reiki a Catalunya 

12 h 
Xerrada sobre els diferents models 
de bancs de temps
Organització: Associació Salut i Família

13 h 
taller-curs : «informació sobre el 
funcionament de dispositius mòbils: 
smartphones, tablets, iPads»
Organització: Fundació Pere Tarrés

17 h 
Xerrada sobre la meditació zen
Organització: Dojo Zen Barcelona Kannon

18 h 
debat entorn de les noves propostes 
d’inserció laboral 
Organització: Fundació Catalana Síndrome 
de Down

19 h 
assessorament a famílies
Organització: Fundació Encert 

ESPAI D’ACTIVITATS
d’11 a 13 h 
tastet d’iniciació a les puntes de coixí 
i a les puntes a l’agulla
Organització: Escola de Puntaires de 
Barcelona

d’11 a 13 h 
taller per a nens de 6 i 9 anys: 
la Gateta nur
Organització: Gats de Gràcia 

de 12 a 14 h 
visita Guiada al fons PerManent 
del Museu
De 12 a 13 H es pot assistir a una visita co-
mentada als apartats del museu que van 
de la prehistòria fins al 1714. I, de 13 a 14 h, 
a les àrees dedicades al període que va del 
segle xviii a l’any 2007.

Museu de la Música (lePant, 150)
Portes obertes
Visita lliure al museu i a l’exposició tempo-
ral «Les músiques del 1714».

10, 11, 12, 13, 14, 16 i 17 h
Guitarra clÀssica: la Millor 
col·lecció del Món
Coneixeu els secrets de les guitarres del 
segle xvii al segle xx i assistiu a un concert.

Museu frederic Marès 
(Pl. sant iu, 5) 
d’11 a 20 h
Portes obertes
Visita lliure al museu i a les exposicions 
temporals «Rafael Casanova. La popularit-
zació d’una escultura monumental» i «Una 
mirada al 1700».

Museu MarítiM 
(av. drassanes, s/n)
Portes obertes
Visita a les Drassanes i al fons el museu. 
Inclou les exposicions «Gyotaku: capturar 
l’ànima dels peixos», «Marines, paisatge 
matern» i «Viatge mar enllà». no inclou la 
visita a la mostra temporal «víkings».

Museu nacional d’art de catalunya 
(Mnac) (Palau nacional, Parc de 
Montjuïc)
visita lliure a les eXPosicions
Entrada lliure a les mostres «El pintor An-
toni Viladomat (1678-1755). L’obra gràfica 
d’un precursor» i «Ex ungue leonem. Caps 
de marbre del Mestre de Cabestany».
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TORRE JUSSANA, CENTRE DE SERVEIS  
A LES ASSOCIACIONS 
Dies de Ràdio Associativa 2014: ràdio en 
directe sobre associacionisme i voluntariat.

de 12 a 13 h 
ràdio sants 3 ràdio

de 13 a 14 h 
e-ràdio sant Genís

de 17 a 18 h 
ona de sants Montjuïc

Les emissions es podran seguir en direc-
te des de l’estand o per streaming a www.
bcn.cat/torrejussana.

de 18 a 19 h 
fast Mostra
Roda de presentacions de les associacions 
i les seves activitats en un minut. 

BIBLIOBÚS 
Biblioteca sobre rodes.

ESTAND DE LA FEDERACIó CATALANA 
DE VOLUNTARIAT SOCIAL (FCV)  
«25 ANYS»
Viviu el voluntariat social mitjançant les ac-
tivitats que hem organitzat conjuntament 
amb les entitats membres. 

d’11 a 14 h 
taller «una manera saludable i solidària 
de viure»
Entitats que treballen per a la salut de les 
persones (Fundació Oncolliga, Fundació 
Àmbit Prevenció). 

de 14 a 16 h 
el laberint del voluntariat
A càrrec de la FCV.

de 16 a 19 h 
taller «com vull ser quan sigui gran?»
Entitats que treballen per la gent gran 
(Associació Nou Horitzó, Delta Gent 
Activa). 

ESTAND DE LA FUNDACIó COMTAL  
«20 ANYS»
La Fundació Comtal està d’aniversari, i 
vol celebrar els seus 20 anys educant per 
transformar vides. 

d’11 a 13 h 
taller infantil «Pintem, transformem, 
creixem»

de 13 a 17 h 
explica un somni
Mitjançant diverses siluetes els infants i 
joves expliquen els seus somnis. Els voleu 
conèixer?

de 17 a 19 h 
«el transformador de persones»
Photoboot organitzat pels infants.

reial Monestir de santa Maria de 
Pedralbes (baiXada del Monestir, 9)
Portes obertes i visita lliure  
a les eXPosicions
Visita al recinte gòtic i a les exposicions 
«Patrimoni en temps de guerra», «Murals 
sota la lupa», «Plantes, remeis i apotecaris. 
El jardí medieval del Monestir de Pedral-
bes» i «Els tresors del Monestir».

DIssabte 27
Platja del boGatell 
de 9.30 a 20 h
trofeu internacional ciutat  
de barcelona de tennis Platja
Es disputen campionats masculins, feme-
nins i mixtos i, enguany, s’obre una nova 
categoria amateur. Avui, inici de les com-
peticions en la categoria absoluta. 

DIuMenge 28
Palau sant jordi (PG. olíMPic, 5-7) 
horaris: Per deterMinar
trofeu internacional ciutat  
de barcelona de btt
Grans figures del BTT (bicicleta tot terreny) 
nacional i internacional s’enfronten en un 
campionat on els participants segueixen 
un traçat per la muntanya de Montjuïc, 
amb sortida des del Palau Sant Jordi.

d’11 a 14 h 
tallers psicoeducacionals
Organització: Associació d’Afectats de 
Còlon Irritable a Catalunya (AACICAT)

d’11 a 14 h 
cartografia africana
Organització: Societat per a la Difusió de 
les Realitats Culturals Africanes (SDRCA)

d’11 a 14 h 
tallers per a infants: maquillatge infantil, 
manualitats i globusflèxia
Organització: Creu Roja a Barcelona

de 12 a 13.30 h 
Primers auxilis a persones properes
Organització: Asociación Española de 
Pacientes Coronarios y Primeros 
Intervinientes en Episiodios en Muerte 
Súbita

de 16.30 a 18 h 
escola de Petits ambaixadors catalans: 
quina catalunya projectem a l’exterior?
Taller per a nens de 4 a 10 anys
Organització: Federació d’Organitzacions 
Catalanes Internacionalment Reconegudes 
(FOCIR)

de 16.30 a 18 h 
tallers psicoeducacionals
Organització: Associació d’Afectats de 
Còlon Irritable a Catalunya (AACICAT)

de 16.30 a 19 h 
dones al món: activitat familiar
Organització: Fundació SURT. Fundació de 
Dones 

de 17 a 19 h 
taller de xapes personalitzades
Organització: STOP Accidentes

ALTRES ACTIVITATS
adopta bcn 
Xerrades participatives, activitats infantils 
i desfilades a favor de l’adopció d’animals 
de companyia.

de 12 a 17 h 
desfilada d’animals en adopció

LES DONES A LA HISTòRIA  
EXPOSICIó «DONES DEL 1714» 
Contacontes, jocs teatrals i activitats 
plàstiques.
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Platja del boGatell 
de 9.30 a 18 h
trofeu internacional ciutat  
de barcelona de tennis Platja
Avui es disputen les semifinals i finals i, a 
partir de les 18 h, es lliuren els premis. 

Portal de la Pau 
des de les 9.30 h
87a travessia nedant al Port  
de barcelona
Una de les proves esportives més tradicio-
nals i antigues de la Mercè. Hi ha diverses 
modalitats que recorren entre 400 i 2.200 
metres (per a menors, per a esportistes 
amb discapacitat, general...). Sortida i arri-
bada al Portal de la Pau.

portes obertes  
al parc De recerca 
bIoMèDIca De 
barcelona

La ciència... més divertida! Barcelo-
na disposa d’equipaments de primer 
nivell dedicats a la investigació cien-
tífica, entre ells el Parc de Recerca 
Biomèdica, on en una jornada de 
portes obertes organitzen activitats 
per a tots els públics destinades a 
donar a conèixer la feina que es fa 
en aquestes instal·lacions. Podreu 
participar en visites guiades als la-
boratoris de la mà dels científics 
que hi treballen, veure experiments 
interessantíssims, assistir a xerrades 
divulgatives o descobrir en una vista 
al Campus Universitari Mar com es 
formen els científics i els professio-
nals de la salut.

Pl. charles darWin /  
doctor aiGuader, 88
dissabte 4 d’octubre, de 10 a 20 h
Més inforMació:  
http://openday.prbb.org

l’eQuIp  
De la Mercè

entitats
• Agrupació del Bestiari Festiu i Popular
 de Catalunya - Territorial del Barcelonès
• Agrupació Cultural Folklòrica Barcelona
• Agrupament d’Esbarts de Catalunya
• Associació Coordinadora de Colles de
 Gegants i Bestiari de Ciutat Vella - Seguici
 Popular de Barcelona
• Associació Cultural Festa Gran
• Associació de Comerciants Barna Centre
• Associació de Comerciants del Raval
• Associació de Companyies Professionals
 de Dansa de Catalunya
• Associació de Professionals de la Dansa
 de Catalunya (APdC)
• Associació de Professionals del Circ de
 Catalunya
• Associació Professional de Teatre per a 

Tots els Públics
• Associació d’Empreses de Teatre de
 Catalunya (ADETCA)
• Colles de Bastoners i Balls de Bastons
 de Barcelona
• Cooordinadora de Trabucaires de 

Barcelona
• Coordinadora d’Entitats Sardanistes
 de Barcelona
• Coordinadora de Colles Castelleres
 de Barcelona
• Federació de Colles de Diables i Bèsties
 de Foc de Barcelona
• Coordinadora de Colles de Diables de la 

ciutat de Barcelona

• Coordinadora de Geganters de Barcelona
• Esbart Català de Dansaires
• Falcons de Barcelona
• Federació de Colles Sardanistes de 

Barcelona
• Federació de Cors de Clavé de Catalunya
• Obra Sardanista Violetes del Bosc
• Unió de Colles Sardanistes de Catalunya

orGanisMes Públics  
i institucions
• Ajuntament d’Estocolm
• Capitania Marítima de Barcelona
• Casa Àsia
• Centre de Cultura Contemporània de 

Barcelona
• Generalitat de Catalunya (Departament
 de Presidència)
• Inspección General del Ejército
• Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI)
• Museu d’Art Contemporani de Barcelona
• Subdelegació del Govern a Barcelona
• Port de Barcelona

el conjunt d’activitats de la Mercè representa un gran esforç 
col·lectiu, organitzat per l’ajuntament de barcelona amb les  
entitats de la ciutat. l’institut de cultura de barcelona s’encarrega  
de coordinar els esforços dels diferents col·lectius que intervenen  
en la festa.
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serveis i orGanisMes MuniciPals
• B:SM
• Comissionat de Participació Ciutadana  

i Associacionisme
• Gerència Adjunta de Coordinació 

Territorial 
• Gerència d’Hàbitat Urbà
• Gerència de Medi Ambient i Serveis 

Urbans
• Gerència de Prevenció, Seguretat  

i Mobilitat
• Gerència de Qualitat de Vida, Igualtat  

i Esports
• Institut Barcelona Esports
• Institut de Cultura de Barcelona
• Institut Municipal d’Educació
• Institut Municipal del Paisatge Urbà
• Institut Municipal de Parcs i Jardins
• Institut Municipal de Persones amb 

Discapacitat
• Transports Metropolitans de Barcelona
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ajuntaMent de barcelona 
CONSELL D’ADMINISTRACIó
President
im. sr. jaume ciurana i llevadot
Vicepresident
im. sr. Gerard ardanuy i Mata
Vocals
ima. sra. francina vila i valls
im. sr. Guillem espriu i avedaño
ima. sra. Ángeles esteller i ruedas
ima. sra. isabel ribas i seix
sr. Pius alibek
sra. Montserrat vendrell i rius
sra. elena subirà roca
sr. josep M. Montaner i Martorell
sr. Miquel cabal i Guarro
sra. Maria del Mar dierssen i soto
sr. daniel Giralt-Miracle i rodríguez
Comité d’empresa
sra. arantxa García terente
Gerent adjunt de Coordinació d’Empreses  
i Entitats Municipals
sr. ramon Massaguer i Meléndez
Gerent
Marta clari i Padrós
Secretària Delegada
sra. Montserrat oriol i bellot

COMITÉ DE DIRECCIó 
Directora de Recursos
sra. isabel balliu i badia

Director de Patrimoni, Museus i Arxius
sr. josep lluís alay i rodríguez
Director de Barcelona Capital
sr. carles sala i Marzal
Director de Promoció de Sectors Culturals
sr. llucià homs i capdevila
Directora de Creativitat i Innovació
sra. inés Garriga i rodríguez
Directora del Programa de Difusió Cultural
sra. Pilar roca i viola
Cap de Premsa
sr. Álvaro lópez i Muñoz
Secretària Tècnica
sra. Montse tort

Mercè 2014
Directora de Cultura de Proximitat
sra. rosa Mach i farràs
Cap de Festes i Tradicions
sra. Marta almirall i elizalde
Direcció d’Actes Tradicionals
sr. Xavier cordomí i fernández
Direcció artística de Música Mercè
sr. jordi turtós i orbañanos
Direcció artística del BAM
sr. carles conesa i carbonell
Equip del Departament de Festes  
i Tradicions
sr. joan Manel camps i jaraba
sra. anna faura i Mir
sra. dolors González Muñoz
sra. Mireia llunell i arasa
sra. soco Martínez García
sra. Maribel sarasa díaz
Cap de Comunicació i Màrqueting
sra. elena navarro i delgado
Cap de Patrocini
sra. judith aviñó i vidal
Cap de Producció i Serveis Interns 
sr. ascensi Mir i ulldemolins
Departament de Producció i Serveis Interns 
sr. Manel torrent i tort

I els departaments de Serveis Jurídics, 
Producció, Premsa, Patrocini, Comunicació  
i Màrqueting, Sistemes d’Informació, 
Administració Econòmica i Recursos 
Humans de l’Institut de Cultura de 
Barcelona

Edita: ajuntament de barcelona
Redacció: Xavier Muniesa i calderó
Fotografies: Pep herrero i jonas jörneberg
Correcció de textos: rosa chico

gràcIes a tots

PATROCINADORS PRINCIPALS

EMPRESES PATROCINADORES

EMPRESA COL·LABORADORA



120

MITJANS DE COMUNICACIó PATROCINADORS

PATROCINADOR PRINCIPAL

MITJANS DE COMUNICACIó COL·LABORADORS

COL·LABORADORS


