
del 22 al 25 de setembre

www.bcn.cat/merce

MÉS INFORMACIÓ

www.bcn.cat/merce
www.bcn.cat/barcelonacultura
www.facebook.com/barcelonacultura

PER TELÈFON
010 Barcelona Informació: les 24 hores del dia
(0,46 €, establiment de trucada; 0,06 €/min tarifat per segons, IVA inclòs)

            Consultes, enviant un missatge curt al tel. 93 317 14 16.

A TRAVÉS DEL MÒBIL
SMS al 217010
1. Enviant el missatge MERCE, us podreu descarregar tot el programa de la Mercè. 
2. Enviant BAM rebreu el programa del festival de música BAM .
3. Enviant MAC rebreu el programa del festival Mercè Arts de Carrer.
4. Enviant ALTAMERCE11 us farem arribar alertes per comunicar canvis d’última hora.
(Missatge d’activació: 0,15 €. recepció de les alertes SMS: gratuïta)
Trobareu tota la informació sobre la Mercè al mòbil a www.bcn.cat/merce.

A LES OFICINES D’INFORMACIÓ
- Tiquet Rambles del Palau de la Virreina
 (la Rambla, 99), de 10 a 20.30 h

Transports públics especials
• Servei ininterromput de metro divendres 23 i dissabte 24. Diumenge 25, horari habitual.
• Per anar al Fòrum, hi haurà un servei d’autobusos fins a les 5 h els dies 23 i 24, que 

enllaçarà amb les línies 1, 2 i 5 del metro.
• Per pujar al Castell de Montjuïc, hi haurà un bus especial que sortirà de la plaça d’Espanya 

el dia 24 d’11 a 22.30 h i el dia 25 d’11 a 23 h. 
• Amb motiu del piromusical del diumenge 25, es reforçarà el servei de metro a les línies 1 i 3.  
• Per confirmar horaris o per saber com accedir als espais de la festa: www.tmb.cat 
 i www.bcn.cat/merce
 
L’organització es reserva el dret d’anul·lar o canviar algun espectacle per raons tècniques o 
climàtiques.

PATROCINADOR PRINCIPAL DE LA MERCÈ 2011 MITJÀ DE COMUNICACIÓ PATROCINADOR
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Estimats barcelonins i barcelonines,

Tinc el privilegi de saludar-vos per primera vega-
da per convidar-vos a la festa major de Barcelo-
na. En fer-ho, experimento la mateixa alegria 
que deuen sentir, un cop a l’any, tots els alcaldes 
dels pobles i viles de Catalunya. Si el rigor i l’es-
forç continuat són elements propis del nostre 
caràcter, també ho és, quan toca, la festa, la di-
versió, aquell moment d’alegria compartida pro-
pi de les celebracions mediterrànies.

Avui, Barcelona està de festa. I, d’alguna mane-
ra, ho està també tot Catalunya, perquè la nostra 
ciutat n’és el símbol i estendard, la imatge de tot 
el país. Això és més veritat que mai durant la 
Mercè, una celebració que, recordem-ho, va 
adoptar bona part de la seva fesomia a primers 
del segle passat, quan va adquirir el seu caràcter 
popular. Es van investigar les diverses tradicions 
catalanes i es va dissenyar una nova Mercè que 
reunís l’essència festiva de tota la geografia ca-
talana. D’aquell moment data una primera tro-
bada de gegants amb parelles vingudes de tot 
Catalunya, les primeres cavalcades, els primers 
concursos de castells —amb gran tradició a les co-
marques de Tarragona— i un doble certamen de 
cobles i de sardanistes que, el 1902, va consagrar 
la sardana com a dansa nacional de Catalunya. 

Avui, tornem a celebrar la seva festa al voltant de 
dos eixos fonamentals que la caracteritzen: la 

modernitat i la tradició. Barcelona és una urbs 
oberta al món que convida cada any una ciutat 
estrangera, aquest cop Sant Petersburg. És tam-
bé una ciutat d’avantguarda, amb un ull posat en 
la creació contemporània; per això la seva festa 
conté sempre elements nous i sorprenents. Però, 
alhora, Barcelona té molt presents les seves tra-
dicions. L’Àliga, els Gegants de la Ciutat, els dia-
bles... són imatges vives de la festa que sempre 
s’actualitzen. Un bon exemple és la nova Porta 
de l’Infern que veurem enguany o els elements 
de teatralització afegits al Correfoc. 

La ciutat sencera se suma a una gran celebració 
on participen entitats i associacions dels deu dis-
trictes. Els gegants de cada barri, alguns de molt 
antics i d’altres de més nous, demostren la pervi-
vència, arreu de Barcelona, del nostre esperit 
més autèntic. I les colles de diables, falcons o bas-
toners, vingudes dels diferents barris i cada any 
més nombroses, són la mostra palpable que és 
una ciutat sencera la que surt al carrer, sigui a 
Gràcia, a Sarrià o a Nou Barris. Aprofiteu per re-
córrer Barcelona de punta a punta —de Montjuïc 
al fòrum, del parc de la Ciutadella a la plaça de la 
Mercè— i gaudir d’una ciutat en festa. 

Sigueu tots benvinguts a la Mercè; benvinguts a 
la festa major de totes les festes majors de Cata-
lunya.

Xavier Trias
Alcalde de Barcelona
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La imatge de la Mercè 2011, obra de l’artista  
i il·lustradora Catalina estrada, conté la  
més pura essència barcelonina i, alhora,  
està impregnada del color, la llum i la vida 
pròpies de l’Amèrica del Sud.  
I és que, si una obra d’art està inevitablement 
marcada per la personalitat del seu autor, 
el cartell de la Mercè d’enguany i les seves 
diverses aplicacions traspuen l’ànima i les 
vivències de la seva autora.

CAtALInA eStrAdA:  
eL MILLor  
de doS MonS 

del 22 al 25 de setembre

www.bcn.cat/merce

Nascuda a Colòmbia, viu i treballa a Barcelona 
des de l’any 1999. I aquesta ciutat ha estat per a 
ella la pista de llançament d’una carrera especta-
cular en el món de l’art i el disseny que l’ha por-
tada a treballar per a les marques multinacionals 
més prestigioses, però també a crear cartells per 
a organismes internacionals com ara la UNICEf. 
L’obra de Catalina Estrada beu del que han vist 
els seus ulls. Per això les seves creacions són ple-
nes d’elements florals i d’animals que ens recor-
den l’univers iconogràfic sud-americà, un món 
d’imatges que ha sabut lligar perfectament amb 
la tradició barcelonina, amb elements com el foc i 
el bestiari festiu de la ciutat, que la fascinen. En-
cara recorda amb delit el dia en què dracs i bès-
ties de foc van passar pel davant de casa seva i, 
del balcó estant, va poder veure, per primer cop, 
la pura imatge de la festa.

Ella, que ja havia dissenyat el 2008 el moca-
dor de la Mercè, va quedar encantada davant la 
possibilitat de crear el símbol visual de la festa 
d’enguany. Així, es va llançar a repassar la his-
tòria dels cartells de la Mercè i va triar, entre els 
menys repetits, el colors i les icones de la festa 

que figurarien al seu cartell. Després van venir 
les diverses aplicacions de la imatge bàsica i, 
amb elles, les cúpules de Sant Petersburg i les 
figures humanes que, enfilades en un trapezi o 
corrent pels carrers de la ciutat, remeten a les 
mil i una cares d’una festa plena de circ, esports, 
dracs, focs d’artifici i aquella música que tant 
l’apassiona.

Busqueu la Catalina en un concert o en algun 
racó de la Barcelona vella, en un espai al qual 
no arribin els cotxes i al qual s’hagi d’anar a peu 
o amb bicicleta, perquè ella valora especialment 
l’estil de vida relaxat d’una ciutat gran però a la 
mida de les persones. Va arribar a Barcelona pro-
cedent de París. S’hi volia quedar unes setmanes 
i ja fa més de dotze anys que és aquí, dotze anys 
feliços durant els quals ha quedat atrapada per 
una ciutat amb una força magnètica especial per 
atreure els millors talents. 
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JoAquIM  
MArIA PuyAL:  
eL CoMunICAdor 
APASSIonAt

Va ser la veu que, 
amb l’arribada de 
la democràcia, va 
reCuPerAr el català 
Per al món de l’esPort 
i, també, l’home que Va 
PortAr nous formats 
televisius a les nostres 
pantalles. el pregoner 
de la mercè d’enguany 
és un mestre de 
comunicadors que  
ha creat escola en  
el periodisme català.

Diuen que molt abans de convertir-se en un refe-
rent del periodisme del nostre país, Joaquim Ma-
ria Puyal, pregoner de la Mercè 2011, feia els des-
plaçaments del Barça amb un llibre de gramàtica 
catalana sota el braç i un diccionari a la bossa. Els 
duia per poder-se preparar, en hores mortes, per 
a aquella idea que li rondava el cap de manera 
permanent: retransmetre un partit de futbol en 
la seva pròpia llengua. 

Ho va fer menys d’un any després de la mort del 
dictador, i allò no va ser sinó el començament de 
tot. I aquest «tot» no vol dir només el comença-
ment d’una carrera que no necessita adjectius 
superlatius. Vol dir, també, el començament 
d’una manera diferent de fer periodisme, l’inici 
d’una escola de la qual se senten orgullosos de 
formar part un munt de periodistes catalans. I, 
sobretot, vol dir l’arribada del català al món de 
l’esport, acceptada pels oïdors de la manera més 
natural. Perquè totes aquelles jugades i objectes 
del món de l’esport que fins aleshores només te-
nien nom en l’idioma en què ens els explicaven 
van emergir sobtadament rebatejats en la llen-
gua que, fins aleshores, es parlava a casa i prou.

Sense l’esport, per descomptat, no s’entendria la 
carrera d’un home al qual l’adjectiu periodista li 
queda un pèl curt. És un comunicador, perquè la 
seva feina ha anat més enllà que el partit del diu-
menge retransmès amb un entusiasme que, més 

que encomanadís, era gairebé infecciós. Més en-
llà, fins i tot, que l’actualitat diària. Puyal va cre-
ar programes que han marcat època en la història 
de la nostra televisió i que han estat models per 
a moltes altres. Es va atrevir a innovar en nous 
formats i hi va deixar sempre la seva emprem-
ta personal, sense renunciar, però, a continuar 
compartint els seus coneixements amb els qui 
ben aviat s’havien de col·locar, com ell, davant 
les càmeres i els micròfons.

És així com, amb un treball continuat i una cla-
ra voluntat d’explicar i compartir, Joaquim Maria 
Puyal ha esdevingut un referent tot i no tenir 
cap voluntat de protagonisme, de ser una estre-
lla de cap mena. Avui, aquest doctor en lingüís-
tica i llicenciat en ciències de la informació que 
va arribar al periodisme per la via de la passió i 
que ha guanyat el premi Ciutat de Barcelona, el 
Vázquez Montalbán, dos Premis Nacionals, tres 
premis d’Òmnium Cultural i quatre vegades el 
premi Ondas, entre altres, continua atent al dia 
a dia de la ràdio i la televisió. I reflexiona sobre 
aquests mons que, en temps confusos, semblen 
només una indústria quan haurien de ser, abans 
que res, eines als serveis de les persones. No re-
flexiona sol, per sort. Molts joves periodistes van 
avui amunt i avall amb els seus llibres sota el 
braç. Amb la mateixa decisió i la mateixa passió 
amb què, fa anys, ell portava, per si tenia una es-
tona lliure, un diccionari i una gramàtica.



8 9

LeS CLAuS  
de LA MerCÈ
Voleu treure tot el suc a la Mercè? 
doncs en aquest programa hi 
trobareu un munt de possibilitats. 
Abans de triar i remenar, però, 
aquí teniu algunes informacions 
destacades que us serviran de guia. 
A tots i totes, bona festa!

Quatre dies de festa
Enguany, la festa de la patrona de Barcelona 
cau en dissabte, per la qual cosa bona part dels 
actes de la Mercè es concentren entre aquest dia 
i l’endemà, diumenge. Teniu un cap de setmana 
intens pel davant, de manera que organitzeu-vos 
bé l’agenda! De tota manera, penseu que dijous 
22 i divendres 23 ja s’han previst els primers ac-
tes de la festa, i que el Parc de la Llum (la Ciuta-
della, a la nit) obre al vespre a partir de dijous i 
ofereix activitats durant quatre dies.

Festa i descans
És la Mercè i, per tant, s’ha d’anar de festa, però 
també s’ha de descansar. Al centre de la ciutat, 
els espais que acullen actes de la Mercè acabaran 
les activitats a les 2 hores de la matinada, inclo-
ent-hi el parc de la Ciutadella. Els concerts de 
l’avinguda de la Reina Maria Cristina (divendres 
i dissabte) acabaran a les 3 hores, mentre que al 
fòrum (divendres i dissabte) la festa es pot allar-
gar fins a les 5 hores, aproximadament.

Torna el 
Festival MAC 
Com l’any passat, les actuacions que veureu a la 
Ciutadella i al Castell de Montjuïc formen part del 
festival MAC o Mercè Arts de Carrer, segona edi-
ció d’una gran cita que obre la temporada i en la 
qual moltes companyies estrenen les seves cre-
acions més noves. El festival MAC garanteix es-
pectacles de qualitat i, alhora, ofereix als artistes 
els millors aparador per al seu talent.

Sant Petersburg, 
ciutat convidada
La convidada de la Mercè d’enguany és la segona 
ciutat russa, una gran capital de les arts i, sobre-
tot, de la dansa, la música i el circ. Trobareu mol-
tes mostres del talent dels artistes arribats de 
Sant Petersburg a la Ciutadella, de dia i de nit, i al 
Castell de Montjuïc.

La nova Porta 
de l’Infern
Les tradicions també es renoven. Per això en-
guany, per primera vegada, la Porta de l’Infern 
ocuparà tota l’amplada de la Via Laietana. De la 
porta infernal sortiran els diables i les bèsties de 
foc que participen en el Correfoc en un acte que 
promet espectacularitat i molta pólvora. 

Un carilló...  
sobre rodes!
Una de les grans atraccions de la festa a la Ciu-
tadella de dia serà un carilló ambulant arribat de 
la població francesa de Douai que s’instal·larà al 
costat de la glorieta del parc. Esbarts dansaires i 
ballarins contemporanis interpretaran les seves 
coreografies al so de les campanes del carilló, una 
caixa de música de mida natural.

Els cignes 
de la Ciutadella
Ja sabeu que una bona part de l’acció del ballet 
El llac dels cignes passa, és clar, en un llac. Ara 
bé: poques vegades veureu un llac de veritat 
convertit en escenari. Això és el que passa cada 
nit al Parc de la Llum, on alguns dels millors so-
listes del Teatre Mariinsky de Sant Petersburg i 
uns quants de catalans interpretaran una nova 
versió de 60 minuts de durada de la peça a la font 
de la Cascada i al llac del parc que els espectadors 
seguiran desplaçant-se d’un escenari a l’altre. 
Atenció a la font, on hi haurà unes espectaculars 
projeccions de franc Aleu (Urano).

El millor circ, 
al Castell
Com cada any, el Castell de Montjuïc esdevé la 
gran casa del circ. Hi actuaran alguns grans ta-
lents del circ de Sant Petersburg, a més d’artistes 
de mig Europa. No us perdeu el combinat de circ, 
però tampoc la darrera creació de l’Ateneu Popu-
lar 9 Barris: l’espectacle Circumstàncies.

L’envelat de la plaça 
de Sant Jaume
Estem de festa, de manera que ballarem en un 
envelat... o gairebé. La plaça de Sant Jaume re-
viu un any més l’esperit dels balls de festa major 
amb actuacions com ara les de l’Orquestra Plate-
ria (dijous 22), The Pinker Tones (divendres 23) 
i alguns dels millors grups rumberos de la ciutat 
reunits al Gràcia Power (dissabte 24).

Cultures d’Àsia
Voleu veure el món per un forat? Doncs torna 
el festival Àsia amb concerts, jocs i tota mena 
d’activitats per a tota la família. Aquest any vo-
len acostar el públic barceloní a les cultures de 
l’Àsia Central, de manera que aneu pensant a fer 
un forat a l’agenda per veure les exhibicions dels 
lluitadors de Mongòlia que han portat.
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LA PrIMerA MerCÈ
Preparats per a la festa? dijous 22 teniu  
les primeres cites amb la Mercè, un petit aperitiu 
per a un dels caps de setmana més intensos 
del calendari barceloní.

Pregó
Dijous 22 / 19 h 
AjuntAment De BArcelonA  
(pl. De sAnt jAume)

Qui millor per obrir la festa que un dels comuni-
cadors amb més prestigi de la ciutat i de tot Cata-
lunya? Joaquim Maria Puyal va portar la llengua 
catalana a les retransmissions esportives i, amb 
els seus programes, ens va fer passar molt bones 
estones des de la pantalla de televisió. Avui, el 
mestre de la comunicació és al Saló de Cent per 
convidar-nos a gaudir de la festa de la patrona.

El pregó de la Mercè comptarà amb un servei d’interpreta-
ció en llengua de signes i transcripció en pantalla.

Sardanes inaugurals
Dijous 22 / 19 h 
Av. De lA cAteDrAl

Mentre al Saló de Cent de l’Ajuntament el prego-
ner es disposa a donar per començada la festa 
Major de Barcelona, davant la Catedral els ma-
teixos barcelonins protagonitzen una ballada de 
sardanes amb la Cobla Sant Jordi — Ciutat de Bar-
celona, que també obre la festa i serveix d’intro-
ducció a la Mercè tradicional. 

Seguici inaugural
Dijous 22 / 19 h 
pAlAu De lA virreinA i lA rAmBlA 

Els elements del Seguici Popular de Barcelona 
que protagonitzen el Toc d’inici es preparen dins 
del Palau de la Virreina. Una galejada de trabu-
caires marca l’inici  del Seguici inaugural: diables, 
gegants i bestiari històric.

Toc d’inici
Dijous 22 / 19.45 h 
AjuntAment De BArcelonA  
(pl. De sAnt jAume)

Sabeu qui són els Ministrils del Camí Ral? Doncs 
la formació que posa música al Toc d’inici. Aquest 
és el moment en què els elements de la imatgeria 
festiva que formen part del Seguici Popular de 
Barcelona interpreten les seves danses, alguns 
d’ells amb pirotècnia: dels Gegants de la Ciutat a 
l’Àliga, passant per la Víbria, el Bou i la Mulassa. 

TRANSPORTS

Pl. de Sant Jaume
 L3 (Liceu), L4 (Jaume I)

  14, 17, 19, 40, 45, 59, 120, N8, N9, N12 i N15
  Pl. de Sant Miquel i pl. de Ramon Berenguer el Gran

Av. de la Catedral
 L3 (Liceu) i L4 (Jaume I)

  14, 17, 19, 40, 45, 59, 91, N8, N9, N12 i N15
  Pl. de Carles Pi i Sunyer, c. de Duran i Bas 2, 
 av. de la Catedral 6

Projeccions  
La casa màgica
Dijous 22, DivenDres 23,  
DissABte 24 i Diumenge 25
AjuntAment De BArcelonA  
(pl. De sAnt jAume)
Dijous: després del Toc d’inici, 21.15, 21.45, 
22.15 i 22.45 h 
Divendres: 20.45, 21.15, 22 i 23 h 
Dissabte: 20.45, 22, 22.30 i 23 h 
Diumenge: 20.45, 21.15, 21.45, 22.15 i 22.45 h

Les projeccions sobre la façana de l’Ajuntament 
demostren que els edificis també poden tenir 
vida i que amaguen sovint una ànima plena de 
llum i colors. Veniu a veure el que s’amaga darre-
re les pedres i seguiu el fil narratiu que suggerei-
xen les imatges en aquest espectacle produït per 
Urano  i dirigit per franc Aleu. El guió és de Jordi 
Teixidor i la música, atenció, d’Arturo Calvo, líder 
dels Electrocugat, que ja va posar música el 2009 
i el 2010 a dos espectacles de la Mercè: Scan Girl 
i Splash.
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LA GrAn FeStA  
de LA trAdICIÓ
Bastoners, trabucaires, gegants, el bestiari 
barceloní amb els dracs, colles sardanistes, 
castellers, etc. tots són protagonistes de la 
Mercè tradicional, una part de la festa que 
enguany es renova. Voleu veure com comença 
un correfoc autènticament barceloní? doncs 
veniu a la nova Porta de l’Infern.

Passejada de dracs  
i bèsties de foc
DivenDres 23 / 21.30 h 
recorregut: pl. de Sant Jaume, c. del Bisbe, 
pl. Nova, c. de la Palla, pl. de Sant Josep Oriol,  
pl. del Pi, c. del Cardenal Casañas, la Rambla,  
c. de ferran i pl. de Sant Jaume

Si voleu veure de prop les bèsties de foc sense 
haver de fugir de les espurnes, podeu visitar 
l’exposició que durant la setmana anterior al Cor-
refoc s’instal·larà al vestíbul de l’Ajuntament, o 
millor encara, podeu assistir a la desfilada noc-
turna sense foc. El moment ideal per sortir al car-
rer si us agrada la tradició i voleu veure de prop 
les bèsties barcelonines sense haver de patir per 
la pólvora!

Xambanga  
de gegants 
DivenDres 23 / 22 h
recorregut: c. de Montalegre, c. dels Àngels, 
c. del Pintor fortuny, la Rambla, Palau de la 
Virreina, Liceu, c. de ferran i pl. de Sant Jaume

La Coordinadora de Geganters de Barcelona treu 
els gegants a passejar en una cercavila original 
que tothom hauria de veure. I és que aquí ge-
gants i geganters, es disfressen per tal d’orga-
nitzar una disbauxa gegantera tan festiva com 
plena d’imaginació. 

Matinades  
de grallers 
DissABte 24 / 8.30 h 
recorregut: de la pl. de la Mercè a la pl. de Sant 
Jaume, en circuits lliures pel barri Gòtic

Bon dia a tothom! És el matí de festa major i cal 
començar un dia tan especial com Déu mana: 
amb les matinades de grallers, que començaran a 
sonar des de primera hora. El so de les gralles, un 
instrument tradicional de la família de les xiri-
mies, traurà del llit tants barcelonins com pugui, 
com a mínim al barri antic. Que s’alci tothom, que 
avui és la festa de la patrona.

Galejada Trabucaire
DissABte 24 / 10 h 
recorregut: av. de la Catedral, pl. Nova, 
c. del Bisbe i pl. de Sant Jaume

Si els grallers no us han fet saltar del llit, de se-
gur que la Galejada Trabucaire ho aconsegueix. 
Sobretot enguany, perquè s’incorporen a la festa 
nous trabucaires. Nouvinguts i veterans recor-
ren plegats els carrers de la Barcelona vella fent 
sonar les seves trabucades de salva. Molt soroll i 
molta olor de pólvora en un altre dels actes tra-
dicionals del matí de festa Major que no us heu 
de perdre.
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MercèDansa
DissABte 24 / 11 h 
Av. De lA cAteDrAl

Quines danses tradicionals són encara ben vives 
a les comarques catalanes? La resposta la teniu 
al MercèDansa, una gran mostra de danses que, 
enguany, pren protagonisme amb el retorn a un 
escenari que ja coneixien: davant la Catedral. Un 
acte nou de la Mercè que es va inventar el 1993 
l’Esbart Català de Dansaires i que ha tingut un 
èxit espectacular. Ballem? Atenció, perquè la 
festa acaba a les 17.30 hores a la plaça de Sant 
Jaume.

Matí Gegant
Mostra de balls de gegants 
i passada de nans i gegants
DissABte 24 / 11 h 
pl. De sAnt jAume

Els personatges més grans i més menuts de l’ima-
ginari festiu barceloní protagonitzen un matí de 
tradició per a tota la família. Veniu a veure com 
balla un gegant!

Seguici d’autoritats
amb els balls dels Gegants  
de la Ciutat i l’Àliga
DissABte 24 / 12 h 
recorregut: pl. de la Mercè, c. Ample, 
c. del Regomir, c. de la Ciutat i pl. de Sant Jaume

Les autoritats de la ciutat acudeixen a la basílica 
de la Mercè per fer una missa concelebrada. En 
sortir-ne es forma el seguici d’autoritats, amb la 
participació de tot el Seguici Popular i de la Ban-
da Municipal de Barcelona, fins a la plaça de Sant 
Jaume. És el moment que tothom espera per veu-
re ballar els Gegants i l’Àliga de la Ciutat. Un dels 
moments més solemnes de la Mercè tradicional.
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Tempus fugit
DissABte 24 / 19.30 h 
pl. Del rei

Cançons humorístiques, romàntiques... Totes les 
interpreten els cors de la fCEC i l’Orfeó Gracienc, 
i totes han estat compostes per Bruno Oro, que 
participa en la festa posant-hi la veu i tocant el 
piano. I és que, a més d’imitador, Oro té vis mu-
sical i ha enregistrat discos com aquest Tempus 
fugit, que, avui, un munt de barcelonins i barce-
lonines interpreten de manera participativa diri-
gits pel mestre Poire Vallvé i Cordomí. 

 
Concert del carilló 
DissABte 24 / 21 h 
pAti Dels tArongers / gAleriA gòticA 
Del pAlAu De lA generAlitAt  
i cArrers veïns

La carillonista Anna Maria Reverté no oblida el 
tradicional concert al Palau de la Generalitat, 
que aquest any es titula Giocoso frescamente i 
està integrat per música moderna i fresca d’au-
tors com ara B. Zwart, G. d’Hollander, R. Barnes, 
J. Davis i H. Groen, amb tocs minimalistes, surre-
alistes i new-age. Podreu escoltar el concert des 
del Pati dels Tarongers o, si no hi ha lloc, des dels 
carrers de Sant Honorat, del Bisbe i de la fruita.

Matí de Falcons
Diumenge 25  / 10.30 h 
recorregut: av. de la Catedral, pl. Nova, 
c. del Bisbe i pl. de Sant Jaume

Els falcons de Barcelona demostren del que són 
capaços en un recorregut pel barri Gòtic. La tra-
dició ve de Txèquia, on els sokols (falcons) són 
els reis de la festa tradicional, però ja ha arrelat 
a casa nostra. Enguany els  convidats són els fal-
cons del País del Cava.

Diada castellera  
de colles locals
DissABte 24 / 12.30 h 
pl. De sAnt jAume

I si ja han ballat els Gegants de la Ciutat i l’Àliga, 
és el moment perquè les colles de la ciutat ai-
xequin els seus castells. La festa comença amb 
l’entrada a la plaça dels pilars carregats. Després 
vénen les actuacions dels Castellers de Barcelo-
na, de Sants, de la Vila de Gràcia, del Poble-sec, 
de la Sagrada família i de la Colla Jove de Barce-
lona, que s’estrena a la festa. Benvinguts! 

FES ta CAVALCADA
La Cavalcada de la Mercè
DissABte 24 / 18 h
recorregut: c. de Gravina, c. de Pelai, 
pl. de Catalunya, la Rambla, c. de ferran,  
pl. de Sant Jaume, c. de Jaume I, Via Laietana  
i pl. de Ramon Berenguer el Gran

Els elements de cultura popular i tradicional d’ar-
rel catalana, i en especial tots els gegants de la 
ciutat de Barcelona, són els protagonistes d’un 
dels actes centrals de la festa. La Cavalcada s’es-
tructura en blocs temàtics als quals s’afegeixen 
companyies i grups d’arts de carrer.  

Concerts  
de cant coral
DissABte 24 i Diumenge 25 / 18 h 
pl. Del rei

Una bona manera de retre homenatge a la pa-
trona de Barcelona és fer cantar una veu ben 
afinada... o moltes. Això és el que fa la federació 
Catalana d’Entitats Corals (fCEC) que, dissabte, 
celebra la Mercè amb una cantada dels cors par-
ticipants en el festival Internacional de Música 
Coral Europa i els seus Cants, a més de l’Orfeó At-
làntida. Torneu a la plaça diumenge, i tornareu a 
escoltar cant coral, però aquest cop a càrrec de la 
federació de Cors  de Clavé.
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Matí bastoner  
i cercavila
Diumenge 25  / 11 h 
Actuacions: pl. del Rei (11 h) i pl. de la Mercè 
(13 h) 
cercavila: c. de ferran i la Rambla

Les colles de bastoners són un element impres-
cindible de la festa Major. Totes les de la ciutat 
estan convidades a un matí que s’inicia amb una 
mostra de balls de bastons a la plaça del Rei. 

61è Concurs  
de Colles Sardanistes
Diumenge 25 / 11 h 
Av. De lA cAteDrAl

No deixeu de venir a veure aquest concurs sarda-
nístic nascut el 1950. Les colles de Barcelona i els 
seus convidats competeixen en un concurs que 
es clourà (12.45 h) amb l’estrena de la sardana 
de germanor (fora de concurs) Bicicleta, cullera, 
poma, que interpreta, per primer cop en un acte 
sardanista, la Cobla Ciutat de Terrassa.

Diada castellera  
de colles convidades 
Diumenge 25 / 12 h 
pl. De sAnt jAume

Si sou aficionats als castells, només caldrà que 
us avancem el nom de les colles convidades d’en-
guany perquè feu cap a la plaça de Sant Jaume: 
els Castellers de Barcelona ens porten al cor de la 
ciutat els Minyons de Terrassa i els Castellers de 
Vilafranca, dues formacions de primer nivell. 
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Correfoc
Diumenge 25 / 20.30 h 
recorregut: pl. d’Antoni Maura, Via Laietana, 
pl. d’Antonio López i Consolat de Mar

Després de la Ceptrotada, el moment d’encendre 
les bèsties del foc, arrenca un dels moments més 
esperats de la festa. El Correfoc és una tradició, 
però, de fet, no és tan antiga: va néixer amb la 
Mercè democràtica, i ara se celebra arreu de Ca-
talunya. A Barcelona no se’l perd cap amant del 
foc i la pólvora, i aquest any amb molta més raó, 
perquè se celebra el 25 aniversari de la Coordina-
dora de Colles de Diables de Barcelona. Veureu 
passar els grans protagonistes de la festa: bèsti-
es de foc com ara el drac que treu foc per la cua, 
per les ales i pels queixals; la Tarasca; la Mulassa, 
que llança guitzes i coets, i la Víbria, un drac fe-
mella amb pits i cua de serp.

Bons consells per 
seguir el Correfoc
Tota prudència és poca si voleu seguir 
el Correfoc de ben a prop. Recordeu 
sempre aquests consells:

Tapeu-vos bé. Gorra, mocador de coll i sa-
marretes de màniga llarga són el vestuari 
imprescindible en un correfoc. Porteu roba 
de cotó, mai materials sintètics. Deixeu per 
a una altra ocasió els pantalons curts i les 
sabates de taló. 

L’aigua, només per beure. Ni se us acu-
deixi tirar aigua durant un correfoc, perquè 
el comportament de la pólvora mullada és 
imprevisible.

Amb nens, millor de lluny. Als infants 
els encanta l’experiència del Correfoc, però 
si els hi porteu, mireu de seguir la festa des 
d’una distància prudencial. Agafeu els me-
nuts de la mà i no us acosteu a les espurnes.

Les persianes, abaixades. El Correfoc 
passa davant de casa vostra o de la vostra 
botiga? Doncs estalvieu-vos disgustos i re-
tireu els tendals, tapeu els vidres i abaixeu 
les persianes.

Si us cal ajuda... Si sou prudents i seguiu 
les normes bàsiques de seguretat, no heu 
de tenir cap problema, però si us cremeu o 
teniu una emergència mèdica, recordeu que 
a la zona hi ha serveis mèdics i ambulàncies 
disposats a ajudar-vos. 

TRANSPORTS

Pl. de Sant Jaume
 L3 (Liceu) i L4 (Jaume I)

  14, 17, 19, 40, 45, 59, 120, N8, 
 N9, N12 i N15
  Pl. de Sant Miquel i pl. de Ramon 
 Berenguer el Gran

Av. de la Catedral
 L3 (Liceu) i L4 (Jaume I)

  14, 17, 19, 40, 45, 59, 91, N8, 
 N9, N12 i N15
  Pl. de Carles Pi i Sunyer, 
 c. de Duran i Bas 2, 
 av. de la Catedral 6

Pl. de la Mercè
 L3 (Drassanes) i L4 (Jaume I)

  14, 36, 57, 59, 64, 120, 157, 
 N0 i N6
  Pl. de Joaquim Xirau i Palau 
 amb pg. de Colom, pl. del Portal 
 de la Pau amb pg. de Colom, 
 Via Laietana amb pg. de Colom, 
 pl. d’Antonio López

La Tabalada
Diumenge 25 / 17 h 
recorregut: av. del Portal de l’Àngel, 
c. dels Arcs, pl. Nova, av. de la Catedral,  
Via Laietana i c. de Joan Massana

Les colles de percussió fan un recorregut previ a 
la festa de foc. Com cada any, hi ha un concurs de 
tabalers i els qui guanyen toquen davant la Porta 
de l’Infern! 

Correfoc infantil  
Diumenge 25 / 18.30 h 
recorregut: des del c. de Joan Massana fins 
a la pl. d’Antoni Maura, passant per la Via 
Laietana
Els més petits de la casa tenen un correfoc a la 
seva mida, amb foc i pirotècnia de talla menuda: 
aquesta cercavila de foc està pensada per fasci-
nar-los sense el perill del Correfoc dels adults. 

La Porta de l’Infern
Diumenge 25 / 20.30 h 
viA lAietAnA /  
AvinguDA De lA cAteDrAl

Sí, la Mercè és una festa plena de tradicions, però 
això no vol dir que algunes no es renovin per in-
corporar-hi nous elements i fer-les encara més 
lluïdes. Això és el que ha passat enguany amb 
la Porta de l’Infern, un acte ritualitzat que marca 
l’inici del Correfoc i que consisteix en una estruc-
tura que representa l’entrada a l’avern. Plena 
d’elements pirotècnics, quan s’encén constitueix 
tot un espectacle que enguany es viurà amb més 
intensitat que mai, ja que la Porta s’instal·larà 
per primer cop a tota l’amplada de la Via Laie-
tana. Des d’allà sortiran els diables i les bèsties 
infernals que formen part del Correfoc i que, com 
tots els barcelonins i les barcelonines, també es-
tan de festa.
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PLAÇA de LA MerCÈ: 
FeStA A CA  
LA PAtronA
Seu d’algunes de les activitats més tradicionals 
de la festa, la plaça de la Mercè adquireix 
enguany personalitat pròpia en la festa.  
Veniu a celebrar la Mercè als peus de la imatge 
de la patrona, una de les estampes que millor 
defineixen Barcelona!

La plaça i la basílica de la Mercè són, 
enguany, l’escenari d’un seguit d’actes 
que organitzen l’Institut de Cultura 
i l’Associació de Comerciants de la 
Mercè. Ells s’encarreguen en aquesta 
edició de la festa de muntar una de les 
cites més esperades pels amants de la 
música popular i d’acollir alguns dels 
moments més especials de la Mercè 
tradicional.

Cantada d’havaneres
DivenDres 23, DissABte 24 i Diumenge 
25 / 22 h (DivenDres i DissABte) i 20 h 
(Diumenge) 
pl. De lA mercè

Un dels moments clau de la festa per als qui gau-
deixen de la música popular és la tradicional can-
tada d’havaneres. Les primeres seran divendres 
i tindran com a protagonistes Els Pescadors de 
l’Escala. Però també n’hi haurà durant les dues 
nits posteriors: dissabte, el grup Bergantí, de 
Malgrat de Mar; i diumenge, Els Cremats, de Pala-
frugell, ompliran la plaça d’aires mariners.

L’epicentre 
de la tradició 
DissABte 24 / A pArtir De les 8.30 h 
pl. De lA mercè

La plaça és el punt de partida de moltes de les 
activitats d’arrel tradicional del dia 24: a les 8.30 
hores comencen aquí les matinades de grallers, 
que despertaran el barri per convidar-lo a sumar-
se a la festa. A les 10.30 hores hi haurà la tradici-
onal missa concelebrada, a la qual assistiran les 
autoritats de la ciutat. A la sortida de missa (12 
h), els esperen els pilars castellers. I d’allà arren-
carà el seguici d’autoritats amb tots els elements 
del Seguici Popular, que anirà a la plaça de Sant 
Jaume per veure-hi ballar l’Àliga i els Gegants de 
la Ciutat.

Sardanes i concerts
DissABte 24 / A pArtir De les 19 h 
Diumenge 25 / 12 h 
pl. De lA mercè

El dia 24 a la tarda, l’Obra Sardanista Violetes 
del Bosc organitza una ballada de sardanes (19 
h) que protagonitza la Cobla La Principal del Llo-
bregat i que anirà seguida d’un concert a la plaça 
de la Mercè a càrrec de la Cobla Sant Jordi – Ciu-
tat de Barcelona. L’endemà, diumenge, la Banda 
Municipal de Barcelona ofereix un concert a mig 
matí. 

TRANSPORTS

Pl. de la Mercè
 L3 (Drassanes) i L4 (Jaume I)

  14, 36, 57, 59, 64, 120, 157, N0 i N6
  Pl. de Joaquim Xirau i Palau amb pg. de Colom, 
 pl. del Portal de la Pau amb pg. de Colom, 
 Via Laietana amb pg. de Colom, pl. d’Antonio López
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de Sant Petersburg, de diversos països  
d’europa i de casa nostra... de tots  
aquests llocs són els artistes que enguany 
omplen el Castell de Montjuïc.

Licedei 
(Sant Petersburg) 

DissABte 24 i Diumenge 25 /  
11.30, 14.30 i 17.45 h 
FossAt De sAntA eulàliA — 
cArpA (60 min)

Aquesta companyia de Sant Petersburg represen-
ta l’essència mateixa de la ciutat russa, on tenen 
teatre i escola propis. Va ser el famós Slava Po-
lunin qui va fundar i dirigir la companyia durant 
vint-i-cinc anys a partir del 1968. Avui, aquest 
col·lectiu de pallassos russos ens ofereix una 
mostra de la seva imaginació desbordant i la seva 
capacitat per connectar amb el públic superant les 
barreres de l’idioma i canviant la paraula per músi-
ca, moviment, mímica i grans dosis de bon humor.

CIrC AL CASteLL Combinat de circ
DissABte 24 i Diumenge 25 /  
12.45, 16 i 19.15 h 
FossAt De sAntA eulàliA — 
cArpA (75 min)

Com cada any, un munt d’artistes mostren les 
seves habilitats a la Carpa. Entreu al combinat i 
coneixereu l’elit dels artistes de circ, com Danilo 
Marder, un alemany que presenta un innovador 
número d’equilibri sobre bastons amb una cu-
rosa posada en escena. O tres artistes que han 
guanyat la prestigiosa medalla d’or del festival 
Mondial du Cirque de Demain: el jove malabarista 
ucraïnès Alexandr Koblykov, capaç de manipular 
fins a deu pilotes alhora; i Sergei Popov i Nicolas 
Scherbhak, que ens mostren les seves habilitats 
fent equilibris acrobàtics en perfecta sincronia.

Però una bona part dels protagonistes d’aquest 
combinat vénen del Bolshoi St. Petersburg Circus, 
creat el 1877. Quedareu bocabadats quan vegeu 
com Alexei Shmagin fa anar els hula-hoops i les 
cintes; o amb les màgiques habilitats de Galina 
Chernova i Valentin Chernov a Canvi Ràpid; o 
amb Tatiana Afanasieva i el seu Trapezi de gran 
balanç; o amb Dmitry Kostylev i Natalia Babaeva i 
les seves acrobàcies en una variant del  quadrant 
aeri.

hansel cereza (catalunya):  
director artístic
Un espectacle que combina el talent d’ar-
tistes diferents necessita un director com 
Hansel Cereza, que fa trenta anys que tre-
balla amb companyies com La fura dels 
Baus i el Cirque du Soleil. Si això fos una 
orquestra, seria el director, i si fos un ves-
tit, el sastre. El fil i l’agulla que lliguen els 
números els posen D2 Mau i vuit gimnas-
tes rítmiques de la companyia de Marta 
Pardos, una esportista que ha guanyat 
campionats mundials i europeus i que ha 
treballat amb el Cirque du Soleil.

miner montell (catalunya): 
presentador
Prepareu-vos per conèixer el mestre de ce-
rimònies més extravagant. Sense paraules, 
i utilitzant el llenguatge corporal i gestual, 
ens introduirà en els diferents números del 
Combinat de circ. Una camisa estampada, 
un collaret de flors... Veureu números i si-
tuacions que us sonaran de Hawaii, dar-
rera creació d’un pallasso que ha treballat 
amb companyies com Los Galindos. 

Per  
A totScirc

Per  
A totScirc
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Ateneu Popular  
9 Barris
Circumstàncies, 15è Circ 
d’Hivern (Catalunya) 

DissABte 24 i Diumenge 25 /  
21 h 
FossAt De sAntA eulàliA — 
cArpA (60 min)

El 15è Circ d’Hivern 2010-2011 de l’Ateneu Popu-
lar 9 Barris porta a la Mercè una creació dirigida 
per Ricardo Gallardo que lliga circ i poesia, humor 
i risc escènic. L’argument parteix de quatre des-
coneguts que se citen en un lloc indeterminat i 
que s’instal·len en una sala d’espera on es desco-
breixen mútuament. No us perdeu el número de 
bàscula i entendreu una de les raons per les quals 
l’espectacle va guanyar la medalla d’or 2011 del 
festival Mondial du Cirque de Demain.

Fernando Pose
Todo rebota (Catalunya)

DissABte 24 i Diumenge 25 / 
13.30 i 17 h 
FossAt De sAntA eulàliA —  
escenAri cAtAlà (15 min)

Guanyador del premi al millor número als Premis 
de Circ de Catalunya 2010, aquest malabarista 
protagonitza un número amb pilotes de rebot. La 
particularitat és que ho fa sobre una estructu-
ra dinàmica amb la qual aconsegueix un efecte 
gairebé màgic. El veureu practicar la tècnica del 
quick-change (canvi ràpid) i canviar de roba de 
manera sorprenent!

Enfila’t
Plecs (Catalunya)

DissABte 24 i Diumenge 25 /  
13 i 18.30 h 
FossAt De sAntA eulàliA —  
escenAri cAtAlà (30 min)

Un músic, tres acròbates, un escenari de paper... 
Però, això què és? Doncs una proposta en la qual 
conflueixen circ, teatre i música per parlar-nos 
dels plecs de paper i les meravelles que se’n po-
den fer com a metàfora dels canvis constants de 
la vida d’avui. Cordes, tisores, equilibris i dese-
quilibris i... molt de paper en un espectacle la mar 
d’original.

Els elegants 
Cabaret Elegance (Catalunya)

DissABte 24 i Diumenge 25 /  
12 i 17.30 h 
FossAt De sAntA eulàliA —  
escenAri cAtAlà (60 min  )

Trapezi, malabars, equilibris amb objectes, per-
xa xinesa, monocicle, verticals... A més de ser 
«elegants», Adriano Marçal (Dico), Jordi Juanet 
(Boni), Claudio Parente i Ignasi Gil tenen tots mil 
i una habilitats. Ho demostren en un espectacle 
de varietats en el qual veureu clar que la tècnica i 
l’humor són els millors companys de viatge. 

Per  
A totScirc

Per  
A totScirc

Per  
A totScirc

marcel escolano, presentador  
de l’escenari català (catalunya) 
Amb un pentinat extravagant i una ja-
queta que podria haver portat el mateix 
Mozart, Marcel Escolano, integrant de 
la companyia Los Galindos, exerceix de 
presentador de l’escenari circense més 
nostre. Escolano us explicarà el moment 
excel·lent que viu el circ a Catalunya i us 
introduirà en alguna de les propostes més 
noves dels artistes de casa nostra.

Per  
A totScirc
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Jashgawronsky 
Brothers
Radio Armeniac (Itàlia)

DissABte 24 i Diumenge 25 /  
20 h 
FossAt De sAntA eulàliA —  
escenAri (60 min)   

Es declaren inventors del gènere musical més 
estrany del món, la música de reciclatge, en què 
qualsevol cosa, des d’una escombra fins a una 
màquina de rentar la roba passant per una plan-
xa, poden ser útils per fer música. Un espectacle 
de circ i música amb malabars, acrobàcies, una 
mica de sensualitat i molta comèdia moderna. 
Preparats?

Galiot 
Cal Titella (Catalunya)

DissABte 24 i Diumenge 25 /  
A pArtir De les 11.15 h 
FossAt De sAntA eulàliA —  
jArDins Del timBAler Del 
Bruc (tot el dia)

Els espectacles de titelles de petit i gran format 
són l’especialitat d’aquesta companyia, que 
proposa un espai on els menuts poden manipu-
lar-los i conèixer els diferents tipus que n’hi ha. 
Titelles de guant i de fil, titelles de tija... La ima-
ginació dels més petits és la gran protagonista.

Jordi Regot 
Strings & Circus (Catalunya)

DissABte 24 i Diumenge 25 /  
12, 13, 15.15, 17 i 18.45 h 
FossAt De sAntA eulàliA —  
jArDins Del timBAler Del 
Bruc (30 min)

Jordi Regot i el Centre de Titelles del Vallès ens 
ensenyen que els titelles no només tenen vida 
pròpia, sinó també un domini absolut de les tèc-
niques del circ. Hi haurà funàmbuls, forçuts i en-
cantadors de serps, entre altres «artistes».

Handmade 
Circus (Sant Petersburg)

DissABte 24 i Diumenge 25 /  
16 i 17.45 h 
FossAt De sAntA eulàliA —  
jArDins Del timBAler Del 
Bruc (45 min)

Aquesta jove companyia nascuda el 2007 fa una 
proposta escènica singular basada en la mani-
pulació d’objectes, fonamentalment unes senzi-
lles peces de roba de tots colors que, a les seves 
mans, adopten tota mena de personalitats i cre-
en els efectes més sorprenents.

Gròmic 
The Magomic Show 
(Catalunya/Bèlgica)

DissABte 24 i Diumenge 25 /  
11.30, 14, 15.30 i 19.30 h 
FossAt oest — rAcó poètic  
(30 min)

El món del pallasso i de la màgia inspira aquesta 
proposta d’humor visual que parteix d’una base 
tan senzilla com efectiva i que fa riure el públic de 
valent. Un rodamón adorable és el protagonista 
d’un espectacle en què el públic forma part inte-
grant d’una festa feta de rialles i de la poesia més 
tendra. Per tornar a ser infant per una estoneta.

Mimbre 
Until Now (Regne Unit)

DissABte 24 i Diumenge 25 / 
12.15 i 17.45 h 
FossAt oest — rAcó poètic  
(45 min)

Què poden arribar a fer tres noies amb cinc ma-
letes? No intenteu imaginar-vos-ho: millor ve-
niu a veure aquesta aventura acrobàtica feta a 
base d’humor, una sorprenent habilitat física i 
elements de dansa i teatre físic. Dirigeix l’espec-
tacle Leandre Ribera, un dels grans pallassos ca-
talans, que ha creat un univers poètic fascinador.

Per  
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La Corcoles 
Gris (Catalunya)

DissABte 24 i Diumenge 25 / 
13.15, 17 i 18.45 h 
FossAt oest — rAcó poètic  
(30 min)

Mariona Moya i Andrés Melero són els creadors 
i els integrants d’aquesta companyia de Girona 
que es dedica al funambulisme però que el prac-
tica des d’una perspectiva contemporània i per-
sonal. Si els voleu descobrir, veniu a veure el seu 
primer espectacle, Gris, una proposta de dansa-
circ-teatre amb elements del teatre de gest i un 
important component de poesia visual.

espectacle de circ en transhumància, un projecte de circ que o! — 
pirineus de circ.

MalabArte 
(Catalunya)

DissABte 24 i Diumenge 25 / 
11.30-18.45 h 
espAi menuts (tot el dia)

Voleu practicar una estoneta jocs malabars? 
Doncs aquest envelat us ofereix la possibi-
litat de fer-ho i us mostra tot el material que 
utilitzen els artistes que practiquen aquesta 
i altres disciplines del circ. Munten tallers i, si 
teniu alguna pregunta, aquest és el lloc per 
fer-la, perquè tenen totes les respostes... o 
gairebé.

Jocs Ambulants 
(Catalunya)

DissABte 24 i Diumenge 25 / 
11.30-18.45 h 
espAi menuts (tot el dia)

Jocs d’ahir per jugar avui. Aquesta idea resu-
meix la proposta de Jocs Ambulants, que s’han 
dedicat a construir actualment enginys d’èpo-
ca, com ara un praxinoscopi (aparell amb un 
tambor giratori que crea l’efecte de moviment 
en un seguit d’imatges fixes) i, fins i tot, un 
billar rodó que acaben d’enllestir i que és una 
idea del matemàtic i escriptor Lewis Carroll.

La Baldufa 
Nautilus (Catalunya)

DissABte 24 i Diumenge 25 / 
11.30-18.45 h 
espAi menuts (tot el dia)

Nautilus era el nom de la nau que va portar el 
capità Nemo pels mars de tot el planeta i és, 
també, el nom d’aquesta atracció. Els pares i 
les mares fan anar els pedals que mouen un 
petit carrusel ecològic amb què els infants 
viatgen pel fons del mar. Mentre giren i giren, 
dos submarinistes els expliquen la importàn-
cia de conservar els fons marins. 

La Xarranca 
Construïm castells 
(Catalunya)

DissABte 24 i Diumenge 25 / 
11.30-19.30 h 
espAi menuts (tot el dia)

Voleu viure noves experiències? Doncs en 
aquest espai en teniu una de ben nova: aquí 
podreu jugar amb un material que té la con-
sistència de la plastilina i el tacte de la sorra. 
fareu muralles, teules i ponts amb motllos. 
Porteu-hi un nen o nena de fins a 3 anys i aju-
deu-lo a fer un castell de sorra diferent.

Per  
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Teatre Tot Terreny
El general Bum Bum 
(Catalunya)

DissABte 24 i Diumenge 25 /  
12-14 h i 17-19 h 
cAmí FossAt i entrADA (120 min)

Res de més natural en un castell que topar-se 
amb un general i la seva tropa, que conviden 
tothom a acompanyar-los per explicar les his-
tòries que han anat recopilant per tot el món. 
Quimet Pla, personatge fonamental de l’esce-
na catalana i cofundador d’Els Comediants, i 
Núria Solina us explicaran històries populars, 
contes i cançons mediterrànies que us faran 
passar una estona d’allò més divertida.

Zootroupe
Màgia itinerant (Catalunya)

DissABte 24 i Diumenge 25 / 
tot el DiA

No sabreu si riure o aplaudir... Però segurament 
no caldrà que trieu, perquè la Troupe Mágica 
us donarà arguments per fer totes dues coses 
alhora amb els seus números de màgia còmica. 
Miquel Crespi, excomponent de La Cubana, di-
rigeix una família d’estrambòtics personatges: 
des del rei de la Teletienda fins a un singular 
mentalista i un domador de circ.

Los Excéntricos
(Catalunya)

DissABte 24 i Diumenge 25 / 
tot el DiA

Marceline, Sylvestre i Zaza són tres artistes 
franco-catalans que ja fa vint anys que es de-
diquen a fer equilibris, malabars i música, tot 
i que es presenten sota l’aspecte de pallassos 
poètics i surrealistes que lliguen classicisme 
i modernitat. Atenció, perquè han guanyat el 
Premi Nacional de Circ aquest 2011.

Activitats  
d’educació viària

DissABte 24 i Diumenge 25 / 
tot el DiA  
rAcó poètic

Voleu que els menuts aprenguin les normes i 
els perills propis de la circulació per una gran 
ciutat? Doncs el millor és demanar ajuda a les 
persones que més saben d’aquest tema: els 
agents de la Guàrdia Urbana de Barcelona. Ells 
han preparat un seguit d’activitats tan segu-
res com formatives. Per a futurs conductors i 
vianants.

TRANSPORTS

Castell de Montjuïc
 L1 i L3 (Espanya)

  193

   Telefèric de Montjuïc

Orquestra Youkalis
Música

DissABte 24 i Diumenge 25 /  
15 h 
FossAt De sAntA eulàliA- 
escenAri (60 min)

A les mans d’aquesta orquestra, un concert 
es converteix en una festa en què la música i 
el bon humor tenen un paper igualment des-
tacat. Prepareu-vos per escoltar una barreja 
de sons i estils que van de la música klezmer 
(música jueva de l’Europa de l’Est) a la cuba-
na, passant per composicions pròpies i grans 
clàssics. 
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eL PArC de LA dAnSA  
I eL teAtre  
de CArrer
Música, dansa, màgia, espectacles familiars,  
bon humor i, fins i tot, un carilló sobre rodes  
i un estrany pianista, tot presentat per sergi ots.  
aquestes Són algunes de les propostes diürnes 
de la Ciutadella, un parc amb doble vida. 
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Carilló ambulant 
de Douai i esbarts 
dansaires 
(França/Catalunya)

DissABte 24 i Diumenge 25 /  
11 i 16.30 h 
escenAri cAscADA (30 min)

Sabeu que, ara mateix, a Barcelona hi ha dos ca-
rillons? El principal és el de la Generalitat. Però el 
que hi haurà a la Ciutadella és ambulant, és a dir, 
està situat sobre un vehicle pesant i es desplaça 
sobre rodes. De fet, ha vingut des de Douai, fran-
ça, per convertir-se en una de les estrelles de la 
festa. El trobareu al costat de la glorieta, i no per 
casualitat: la carillonista Anna Maria Reverté hi 
farà sonar cançons tradicionals catalanes arran-
jades per ella mateixa. Mentrestant, els membres 
d’esbarts dansaires interpretaran les seves dan-
ses. A les 15.30 hores, el carilló toca sol, però a les 
11 i a les 16.30 hores, segons el dia, veureu ba-
llar a la glorieta els esbarts Gaudí, Ciutat Comtal, 
Maragall, Sant Martí (dissabte), l’Esbart folklòric 
d’Horta, el Joventut Nostra, el Sant Jordi i l’Esbart 
Català de Dansaires i Ballets de Catalunya (diu-
menge), coordinats per Montse Colomé.

Circus Bolshoi / 
Victor Savrasov
Tubo Transformer  
(Sant Petersburg) 

DissABte 24 i Diumenge 25 /  
12, 14, 17.30 i 19 h 
escenAri cAscADA (10 min)

On té el cap i on els peus? És possible que els es-
pectadors els puguin identificar els primers mi-
nuts, però després aquesta sorprenent criatura 
els desorientarà completament. Una originalís-
sima proposta arribada de Sant Petersburg que 
demostra que la imaginació no té límits. 

Duo Full House
Camus & Schmutz (Suïssa)

DissABte 24 i Diumenge 25 / 
12.30 i 18 h 
escenAri cAscADA (60 min)

Ell es diu Henry Camus i ve de Nova York, i ella 
és Gaby Schmutz i ve de Suïssa. Junts formen un 
duet que ha aconseguit renovar el concepte del 
teatre de varietats barrejant el cabaret còmic amb 
les acrobàcies i afegint-hi unes gotes de malabars 
i piano. Un espectacle amb el millor de dos mons: 
el sentit de l’espectacle dels nord-americans i la 
precisió tècnica pròpia dels suïssos.

Víctor Zambrana  
i Carme Martí 
Giselle (Catalunya)

DissABte 24 i Diumenge 25 / 
13.30 i 19.30 h 
escenAri cAscADA (20 min) 

Un famós ballet clàssic ha servit al coreògraf se-
villà Víctor Zambrana com a base per a una pro-
posta singular: amb la música del carilló de Douai 
i d’un piano, Carme Martí, formada a l’Institut del 
Teatre i a Sant Petersburg, interpreta una peça de 
dansa contemporània. 
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josé menchero (catalunya)
Us agrada com ha quedat la decoració del 
parc? Doncs és cosa de José Menchero, un 
escenògraf de Lleó que fa una pila d’anys 
que viu i treballa a Catalunya, on ha col-
laborat amb companyies com Danat Dansa 
i Lanònima Imperial, entre moltes altres. Ja 
fa temps que participa a la Mercè, i són seus 
els elements escenogràfics que trobareu 
pel Parc de la Dansa i el Teatre de Carrer... 
però també al Parc de la Llum, on ha treba-
llat en l’escenografia d’El llac dels cignes.
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Gadjo
(Catalunya)

DissABte 24 i Diumenge 25 /  
A pArtir De les 16.30 h  
espAi cAscADA (20 min)

Són de Barcelona, però els seus components 
vénen de la Gran Bretanya, els Estats Units, 
l’Argentina, frança... Per això la seva música és 
poliglota: fan ska amb ritmes balcànics i toquen 
valsos africanitzats, entre altres músiques. Cla-
rinets, trombons, flautes, acordions i guitarres 
són alguns dels instruments que acompanyen 
les seves cançons.

Silvan Zingg 
Bugui-bugui (Itàlia)

DissABte 24 i Diumenge 25 / 
14.30 i 20 h 
escenAri cAscADA (45 min)

Aquest jove pianista és un dels millors en el re-
pertori de jazz i blues. La seva especialitat és el 
bugui-bugui, un estil de blues ràpid i ballable 
amb el qual converteix la música en tot un espec-
tacle des del moment en què seu a la banqueta. 
Ja us avisem que no us podreu estar de moure els 
peus... i tota la resta.

Delinus + Black Jack 
Delinus 03 (Holanda)

DissABte 24 i Diumenge 25 / 
11.30, 17.15 i 19 h 
espAi cAscADA

Si tots els taxis fossin tan divertits com aquest, 
tothom n’agafaria. I això que és el taxi més 
petitet del món. Els passatgers són els integrants 
del col·lectiu de hip-hop Black Jack, que actuen 
uns minuts abans a l’escenari de la Cascada. Si 
us ha agradat aquesta proposta, busqueu Chez 
Jopie, de la mateixa companyia, a la nit.

Cia. La Tal
Flexus (Catalunya)

DissABte 24 i Diumenge 25 /  
12.15, 14.15, 17.45 i 19.15 h  
espAi cAscADA (15 min)

Atenció als jocs visuals d’aquestes criatures que 
sorprenen els espectadors i munten un especta-
cle itinerant sense guió preestablert que es titu-
la Flexus. Ningú no sap si funcionen per control 
remot o si a dins hi ha actors que les manipulen, 
però... tothom se les mira!

Adrian Schvarzstein
El llit i Dans (Catalunya)

DissABte 24 i Diumenge 25 /  
13.30, 17 i 18.30 h  
espAi cAscADA (40 min)

L’actor, pallasso i director de circ i teatre Adrian 
Schvarzstein, creador amb Sergi Estebanell de 
Call me Maria, vist al Grec 2011, ens porta dues 
de les seves creacions. A El llit (13.30 i 18.30 h) 
ens explica la història d’un personatge sense 
casa que recorre el món... sense sortir del llit. I a 
Dans (17 h) farà sonar un munt de cançons, això 
sí, amb la participació del públic. No utilitza pa-
raules, però sí molt de circ, teatre i bon humor. 

Al Víctor
Fantasia, llum i color 
(Catalunya)

DissABte 24 i Diumenge 25 /  
11.30-18.45 h 
portA princesA (tot el dia)
(i, dijous 22, divendres 23, dissabte 
24 i diumenge 25, al Parc de la Llum,   
21-1.15 h)

Mentre recorreu el parc, de dia o de nit, hi troba-
reu uns artefactes inflables amb llum, obra de tot 
un especialista en el tema: Al Víctor. Veureu com 
ha aprofitat el seu art per retre un homenatge a 
Carles Buïgas, l’home que va dissenyar la font 
Màgica de Montjuïc.
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PAI
A piezas i Arte en velcro 
(Saragossa)

DissABte, 24 i Diumenge, 25 /  
espAi geologiA (tot el dia)

Amb una història de més de trenta anys a la seva 
ciutat, aquesta companyia porta al parc A pie-
zas, un joc de construcció per crear del no-res des 
d’un vaixell fins a una balena, i Arte en velcro, 
un espai de creació artística a base de peces de 
velcro de colors.

Mag Lari
Sonrisas y magia i gala 
amb mags joves (Catalunya)

DissABte 24 i Diumenge 25 /  
11 i 20 h  
escenAri til·lers (75 min)

El Mag Lari s’ha fet famós gràcies a la seva habi-
litat per combinar màgia i humor. I aquests ele-
ments, a més d’elegància, ironia i alguna desa-
parició, són els ingredients de Sonrisas y magia, 
que veurem a les 11 hores i que ret un homenat-
ge humorístic a un film de Julie Andrews. I les 
tardes de dissabte i diumenge, Lari, acompa-
nyat dels mags Dani AléS i la companyia Abboz-
zi, presentarà una gala on els grans protagonis-
tes seran un seguit de mags tan joves com plens 
de talent.

Brodas Bros
Snippet (Catalunya)

DissABte 24 i Diumenge 25 / 
12.45 i 17 h  
escenAri til·lers (35 min)

Del carrer a l’escenari. Aquest és el lema d’aques-
ta companyia que ha fet del breakdance i la cul-
tura hip-hop els eixos d’espectacles que captiven 
públics de totes les edats. A Snippet munten un 
concert-ball en què uneixen dansa, música en di-
recte, humor i tota la creativitat i la precisió tèc-
nica que els caracteritza.

Chapertons 
Boom! (Catalunya)

DissABte 24 i Diumenge 25 /  
14 i 18.30 h  
escenAri til·lers (50 min)

Quins elements surten a l’escenari durant aquest 
espectacle? Deixeu-nos fer memòria... Tres mo-
tos, un cotxe, un elefant, una mosca gegant, una 
granota, una folklòrica amb vestit de faralaes, 
una orquestra de vent... I com s’ho fan els Cha-
pertons per portar tot això amunt i avall? Sense 
cap problema, perquè tot ho fan amb uns pocs 
pneumàtics... i tones d’imaginació.

Camut Band 
La dansa dels sentits sonors 
(Catalunya)

DissABte 24 i Diumenge 25 / 
15.30 h 
escenAri til·lers (50 min)

La Camut Band baixa de la tarima, però no renun-
cia als seus principis: el claqué i la percussió conti-
nuen sent el centre d’un espectacle que se centra 
en l’aspecte més coreogràfic del claqué, però tre-
ballant la percussió amb ferro, fusta i sorra. L’es-
pectacle introdueix nous elements que van des 
d’una ballarina aèria fins a un instrumentista que 
toca la kora, un instrument africà de corda.

Ric-ric 
(Catalunya)

DissABte 24 i Diumenge 25 / 
triAngle AriBAu (Tot el dia)

Un espai de joc per a nens i nenes de 0 a 3 anys, 
per desenvolupar capacitats tan necessàries 
com l’atenció i l’observació. Ric-ric és un espec-
tacle per estimular, encuriosir i motivar el diàleg, 
la sensibilitat i l’afectivitat mitjançant la música 
i la dansa.
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TRANSPORTS

Parc de la Ciutadella
 L1 (Arc de Triomf)

  14, 39, 41, 51, 120 N0 i N11
  Pl. de Joan fiveller amb av. del Marquès de l’Argen-
tera, pg. de Picasso amb pl. Comercial i pg. de Pujades 
(jutjats)

Antigua & Barbuda 
Atraccions i instal·lacions 
(Catalunya)

DissABte 24 i Diumenge 25 /  
11.30-14 h i 16-20.30 h 
l’umBrAcle Font 
(i, a la nit, al Parc de la Llum,  
de 22.30 a 1.15 h)

Benvinguts a l’univers màgic d’Antigua & Barbu-
da, una companyia fundada per Jordà ferré que 
crea aparells sorprenents: un estand de tir per fer 
punteria sense prendre mal, unes cadiretes vola-
dores i una màquina per fer la migdiada.

Barynya
(Sant Petersburg)

DissABte 24 i Diumenge 25 /  
15.30 h 
escenAri cAscADA

El grup de folk de Sant Petersburg, dirigit per 
Evgeny Kolchin, ens porta un espectacle popular 
amb música i dansa tradicionals de la ciutat.

Jashgawronsky 
Brothers
Radio Armeniac (Itàlia)

Dijous 22 i DivenDres 23 / 20 h 
escenAri til·lers (45 min)

Els veureu el cap de setmana al Castell de Mont-
juïc però, mentrestant, aquí teniu una primera 
mostra del que fa aquesta companyia: música de 
reciclatge amanida amb malabars, acrobàcies i 
bon humor.

0-3
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eL PArC de LA LLuM
quan cau el sol, la Ciutadella es transforma 
per retre homenatge mitjançant la dansa  
a la ciutat convidada d’enguany. I és que  
el Parc de la Llum esdevé el gran escenari 
d’un famós ballet, però també d’altres moltes 
propostes que posen a ballar dues ciutats:  
Sant Petersburg i Barcelona.

Handmade 
Sant Petersburg—Barcelona: 
Swan Lake  
(Sant Petersburg)

Dijous 22, DivenDres 23,  
DissABte 24 i Diumenge 25 
escenAri cAscADA  
(21.15 i 23.30 h) 
espAi geologiA (21.45 i 22.30 h) 
(15 min) 

De dia treballen al Castell de Montjuïc, però a la 
nit es vesteixen de festa i, conscients que són 
al Parc de la Llum, utilitzen aquest material. La 
llum negra i les seves mans són la base d’un es-
pectacle de gran bellesa plàstica que, a la zona de 
la Cascada, serveix d’introducció a la coreografia 
d’El Llac dels cignes. No els calen paraules per 
arribar a tota mena de públics. Una petita gran 
sorpresa... cent per cent feta a mà!

Per  
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Teatre Mariinsky  
i companyies de 
dansa catalanes 
El llac dels cignes  
(Catalunya / Sant Petersburg) 

Dijous 22, DivenDres 23,  
DissABte 24  
i Diumenge 25 / 21.30 i 23.45 h 
escenAri cAscADA i llAc 
(60 min)

Marius Petipa i Lev Ivanov van estrenar el 1895, 
a partir de la música de Txaikovski, una de les co-
reografies més famoses de la història de la dansa 
clàssica. El llac dels cignes es va veure per pri-
mera vegada al Teatre Mariinsky de Sant Peters-
burg, una de les grans capitals del ballet. Per això 
enguany la Mercè ret homenatge a la seva con-
vidada convertint la Ciutadella en un gran esce-
nari: la cascada i el llac esdevenen els espais on 
es desenvolupa l’acció d’aquest ballet, una versió 
de 60 minuts de durada que, tot i això, manté les 
essències coreogràfiques i musicals de l’original. 

El públic seguirà l’acció del ballet traslladant-se 
d’un espai a l’altre del parc, en un muntatge en 
què els espectadors se sentiran especialment in-
volucrats en la història.

Participen en l’espectacle intèrprets destacats 
com Tatiana Tkachenko, entre d’altres estrelles 
del Teatre Mariinsky de Sant Petersburg, a més 
del coreògraf Timur fayziev, que supervisa les 
seves coreografies. També intervenen en l’es-
pectacle alguns dels millors ballarins catalans, 
entre els quals n’hi ha del Centre de Dansa de 
Catalunya, dirigit per Roser Muñoz i Joan Boix 
(que han estudiat a l’escola Vaganova de Sant 
Petesburg) i de La Companyia, formació juvenil 
de ballet clàssic fundada per Elise Lummis, amb 
coreografies de Lourdes de Rojas. Tot sota la co-
ordinació artística de la coreògrafa Anna Planas. 
Atenció al vestuari, obra de Maria Araujo.

No perdeu de vista la cascada, perquè franc Aleu 
(Urano) hi crearà espectaculars efectes mitjan-
çant unes projeccions que donaran una nova 
vida a aquesta font monumental i que serviran 
com a decorats de la història del príncep Sigfrid, 
la reina-cigne Odette i Odile, el cigne negre. 

Delinus 
Chez Jopie (Holanda)

Dijous 22, DivenDres 23,  
DissABte 24  
i Diumenge 25 / 22.30 i 23.30 h 
cAscADA (45 min)

Si heu estat a la Ciutadella de dia, potser ja heu 
vist el taxi més petit del món, el Delinus 03. Ara 
bé, a la nit toca cantar una cançó al karaoke mòbil 
dels mateixos artistes. A Chez Jopie us convida-
ran a cantar, això sí, en moviment. 

Montse Colomé  
i Leo Castaldi 
Barcelona balla (Catalunya)

Dijous 22, DivenDres 23,  
DissABte 24 i Diumenge 25 / 
21.30, 22.15 i 23 h 
espAi geologiA (15 min)

Mentre mireu un vídeo en el qual uns personat-
ges ballen en una Barcelona desconstruïda, uns 
performers esborraran les fronteres entre la 
pantalla i el món real. Barcelona balla, i els barce-
lonins i les barcelonines... també!

Reactable 
(Catalunya)

Dijous 22, DivenDres 23,  
DissABte 24 i Diumenge 25 / 
23.30-1.30 h 
espAi geologiA

Sabíeu que un dels instruments electrònics més 
nous i espectaculars del panorama musical és un 
invent català desenvolupat el 2003 a la Univer-
sitat Pompeu fabra? Grans estrelles de la música 
com la islandesa Bjork l’han incorporat als seus 
concerts, de manera que és obligat que vosaltres, 
barcelonins, el vegeu funcionar i vingueu a ba-
llar al ritme dels seus sons electrònics. 

Per  
A totSdAnSA

Per  
A totSdAnSA

Per  
A totSmúsica

Per  
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rant
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Efímer
El pianista d’aigua 
(Catalunya)

Dijous 22, DivenDres 23,  
DissABte 24 i Diumenge 25 / 
De 22.30 A 0.15 h   
espAi zoologiA (120 min)
(i, de dia, al Parc de la Dansa,  
de 12.30 a 14.15 h, i de 19.30 a 21 h)

No deixeu de veure aquesta espectacular pro-
posta, una instal·lació amb un vell piano, dos na-
vegants i... 30.000 litres d’aigua! I és que aquí, un 
seguit de sortidors se sincronitzen amb el piano 
i amb un sintetitzador per llançar l’aigua fins a 
altures de 10 metres.

Circa 
Circa (Austràlia)

Dijous 22, DivenDres 23,  
DissABte 24 i Diumenge 25 / 22 h 
escenAri til·lers (75 min)

Dansa i acrobàcies formen part dels espectacles 
d’una companyia que apunta al cor, la ment i 
l’ànima dels espectadors. Aquesta proposta aple-
ga el millor del món del circ i de la dansa, i ofereix 
un nivell tècnic i un domini del cos sorprenents. 
Pura poesia física.

EIA 
Capas (Catalunya)

Dijous 22, DivenDres 23,  
DissABte 24 i Diumenge 25 /24 h 
escenAri til·lers (60 min)

La companyia EIA neix de la unió de dos grups 
que fusionen els seus llenguatges artístics i que 
tenen com a especialitat els ports acrobàtics. El 
resultat és un espectacle que conjuga circ, acro-
bàcia i humor i que al·ludeix en el títol a un retorn 
als orígens, un despullar-se de les capes que ens 
cobreixen i oculten la nostra autèntica essència.
espectacle de circ en transhumància, un projecte de circ que o!  —  
pirineus de circ.

Sacude 
Tu giro 2 (Catalunya)

Dijous 22, DivenDres 23,  
DissABte 24 i Diumenge 25 / 
23.30 i 1.15 h 
poliesportiu (20 min)

Sacude és una companyia de «dansa vertical», 
cosa que vol dir que els intèrprets evolucionen 
penjats d’una corda sobre una superfície vertical, 
de manera que creen un efecte màgic d’ingravi-
desa. Música, poesia, dansa i teatre integren una 
proposta tan original com seductora en la qual els 
artistes interactuen amb imatges projectades.

Fausto Morales 
L’Umbracle: zona afectada. 
Organic mapping (Catalunya)

Dijous 22, DivenDres 23,  
DissABte 24 i Diumenge 25 / 
21-1.30 h 
l’umBrAcle – interior

Una instal·lació de vídeo basada en la tècnica del 
mapping. Aneu a veure-la i podreu fer un circuit 
per L’Umbracle en petits grups i proveïts d’auri-
culars sense fils. Al so de la música que escolta-
reu, anireu veient projeccions sobre les parets i 
plantes, i coneixereu uns curiosos personatges. 

Nadine O’Garra
Amor en tiempos de Ikea 
(França)

Dijous 22, DivenDres 23,  
DissABte 24 i Diumenge 25 / 
20.45 i 23.30 h 
espAi zoologiA (20 min)

Exalumna de l’escola de circ Rogelio Rivel i exin-
tegrant del repartiment del mític Circus Klezmer, 
Nadine O’Garra porta a la Mercè una coreografia 
vertical en què es combinen la dansa, les projec-
cions i l’escalada. 
espectacle de circ en transhumància, un projecte de circ que o! — 
pirineus de circ.

Per  
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Per  
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Ytuquepintas 
Arte con arena (Catalunya)

Dijous 22, DivenDres 23,  
DissABte 24 i Diumenge 25 / 
21.15, 21.45, 22.15 i 24 h 
espAi zoologiA (20 min)

Borja González ha creat un món artístic basat en 
la sorra, matèria primera d’unes creacions que 
duu a terme davant del públic. fa animacions en 
directe amb la sorra col·locada sobre una placa de 
vidre i d’aquesta manera elabora obres efímeres 
que recreen tota mena de paisatges. 

Yago Leonard
Jacques Leonard, el paio Chac

Dijous 22, DivenDres 23,  
DissABte 24 i Diumenge 25 /  
De 0.30 A 1.45 h 
espAi zoologiA

Va néixer a París, però es va enamorar de Bar-
celona i del poble gitano. Us parlem de Jacques 
Leonard, un fotògraf que va dedicar bona part de 
la seva vida a retratar la vida dels gitanos i que 
protagonitza aquest film documental, produït 
per Curt ficcions Curt Produccions.

Tecnoràdio 
Catifes interactives 
(Catalunya)

Dijous 22, DivenDres 23,  
DissABte 24 i Diumenge 25 /  
totA lA nit, Des De les 21 h 
espAi til·lers

Pareu atenció quan passeu pel passeig dels Til-
lers. I és que us trobareu unes catifes de llum amb 
el logotip de la Mercè: trepitgeu-les sense por i 
veureu com reaccionen a la vostra presència.

TRANSPORTS

Parc de la Ciutadella
 L1 (Arc de Triomf)

  14, 39, 41, 51, 120 N0 i N11
  Pl. de Joan fiveller amb av. del Marquès de l’Argentera, pg. de Picasso amb pl. Comercial i pg. de Pujades (jutjats)

TRANSPORTS

Palauet Albéniz
 L1 i L3 (Espanya)

  50, 55, 61, 100 i 125

de FeStA  
AL PALAuet
un dels racons més amagats de la muntanya  
de Montjuïc obre la seva porta als ciutadans  
i ciutadanes per la Mercè. Veniu a conèixer  
el Palauet Albéniz i els Jardins de Joan Maragall  
i viureu una festa per a tota la família.

Portes obertes  
al Palauet Albéniz  
i els Jardins de  
Joan Maragall
Diumenge 25 / 11-21 h 
pAlAuet AlBéniz

Heu recorregut mai les estances d’aquest edifici? 
Doncs no us el perdeu, perquè aquest palauet 
edificat per a l’Exposició del 1929 i habitualment 
reservat a actes protocol·laris i a la recepció de 
visitants il·lustres us obre les portes per la Mercè 
i us ensenyarà tots els seus secrets. Veniu amb 
tota la família, perquè a més de visitar l’edifici, 
als jardins hi haurà jocs infantils, animacions i 
bona música.

Per  
A totSvídeo

Per  
A totSvídeo

Per  
A totSvídeo
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MerCÈ MúSICA
tothom a moure els malucs! La Mercè s’omple 
de música amb escenaris de tots els gustos 
i colors: un envelat sense sostre, un espai 
participatiu ple de folk, rock i bon jazz, una 
cantada d’havaneres, músiques del món  
i el pop-rock més nou. La Mercè balla.

Orquestra Plateria
(Catalunya; música de ball)
Dijous 22 / 23.15 h 
pl. De sAnt jAume

Estem de festa major i a la plaça on hi ha l’Ajun-
tament i la Generalitat s’ha instal·lat un envelat 
sense sostre. Qui millor per posar-hi música que 
l’Orquestra Plateria? Ells són els reis de la música 
de ball dels anys quaranta, cinquanta i seixanta 
i un referent claríssim de la salsa al nostre país. 
Sabíeu que tenen l’origen al mític Zeleste i que 
van ser una idea de Jaume Sisa, Gato Pérez i Al-
bert Batiste? Escolteu-los tocar aquells temes 
eterns que ens fan ballar... vulguem o no.

The Pinker Tones
(Catalunya; pop/electro/
dance)
DivenDres 23 / 23.30 h 
pl. De sAnt jAume

Electro, pop, dance, indie, lounge... Combineu 
tot això i possiblement us sortirà una cançó de 
The Pinker Tones, un grup barceloní que triom-
fa arreu del món i que, des que el 2004 va treure 
el seu primer disc, The BCN Connection, no han 
deixat d’anar cap amunt. El seu darrer treball es 
titula Modular, i de segur que el fan sonar. No sa-
breu com parar de ballar.

Gràcia Power
(Catalunya; rumba catalana)
DissABte 24 / 23.30 h 
pl. De sAnt jAume

No hi ha so més barceloní que la rumba, ni barri 
amb més talent per fer-la que la Gràcia gitana. 
Per això aquest so arriba a les festes de la Mercè 
en un espectacle protagonitzat pels artistes més 
destacats nascuts en aquest barri popular. S’en-
carrega de dirigir-los Manuel Patata González, 
nebot del mític El Pescaílla. 
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El Pont d’Arcalís
(Catalunya; folk)
DivenDres 23 / 21 h 
pl. De cAtAlunyA

Amb vint anys acabats de complir, El Pont d’Arca-
lís són tot un referent de la música folk. Ara apro-
fiten la festa Major de Barcelona per celebrar el 
seu aniversari al cor de la ciutat i presentar-nos 
un resum de vint anys de recerca al voltant de 
la cultura popular, sobretot de la manera d’en-
tendre la vida de la gent de muntanya. Sentireu 
tarotes, ocarines, simbombes, gralles i acordions 
diatònics. La gran festa d’aniversari dels reis del 
folk català. 

Gossos
(Catalunya; pop)
DivenDres 23 / 22.30 h 
pl. De cAtAlunyA

El grup de Manresa va aparèixer en el panorama 
del rock català el 1993 amb una proposta acústi-
ca tan despullada que ni tan sols tenia percussi-
ons. Han passat més de quinze anys, però Gossos 
encara tenen molt a dir, com demostren les can-
çons del seu últim disc, Dia 1 (2010), en què reten 
homenatge a tots aquells finals d’etapa que són, 
alhora, el començament d’alguna cosa nova. 

Sant Andreu Jazz Band
(Catalunya; jazz)
DissABte 24 / 21.30 h 
pl. De cAtAlunyA

Una big band de joveníssims músics amb més 
talent que anys. Bon jazz i molt de swing en una 
formació que dirigeix el saxofonista i clarinetis-
ta Joan Chamorro i que té com a convidats Perico 
Sambeat i Ricard Gili.

Barcelona Jazz 
Orquestra
(Catalunya; jazz)
DissABte 24 / 23 h 
pl. De cAtAlunyA

I, després de la Sant Andreu Jazz Band, és el torn 
dels mestres. I és que Joan Chamorro, que dirigeix 
aquesta jove banda, també integra la Barcelona 
Jazz Orquestra, amb músics consagrats com Víc-
tor de Diego, Dani Alonso i Ignasi Terraza, entre 
altres. Tocaran un repertori de swing i ballable 
que, després de l’actuació dels joves músics de 
Sant Andreu, ens mostrarà el present i el futur 
del jazz barceloní.

Aziz Sahmaoui & 
University of Gnawa
(Marroc/Senegal; world 
music/fusió)
Dijous 22 / 22.30 h 
Av. De lA cAteDrAl

Aquest cantant i multiinstrumentista marroquí 
va ser un dels fundadors de l’Orchestre National 
de Barbès, una formació musical que barrejava 
ritmes del Marroc i el Senegal amb el jazz, el rock 
i el reggae. Després d’una etapa en solitari, l’any 
2010 Sahmaoui va crear un nou grup, la Univer-
sity of Gnawa, en què barreja els sons dels ins-
truments tradicionals amb els electrònics. 
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Javier Ruibal
(Cadis; flamenc/fusió)
DivenDres 23 / 22.30 h 
Av. De lA cAteDrAl

Cançó flamenca amb tocs d’altres sons que van 
del jazz al rock passant per les músiques del 
món, a les mans d’un guitarrista, compositor i 
cantant que és una de les veus més destacades 
del nou flamenc. És un músic heterodox amb més 
de trenta anys de trajectòria i l’autor d’unes can-
çons que són, alhora, personals i universals. Un 
innovador del llenguatge musical del flamenc.

Bajari
(Catalunya; flamenc)
DivenDres 23 / 00.30 h 
Av. De lA cAteDrAl

En llengua caló, la paraula bajari significa ‘Bar-
celona’; per tant, hi ha pocs dubtes sobre les 
intencions d’aquest espectacle, que reivindica 
l’herència flamenca de la nostra ciutat retent 
homenatge a una de les seves figures més desta-
cades: la mítica bailaora Carmen Amaya. I és que 
una de les seves nétes és al capdavant d’aquest 
espectacle de flamenc i rumba que té el ball com 
a espina dorsal.

Cuca Roseta
(Portugal; fado)
DissABte 24 / 22.30 h 
Av. De lA cAteDrAl

Si heu vist Fados (2007), el film de Carlos Saura, 
potser ja coneixeu la veu inconfusible d’aquesta 
cantant, representant d’una nova generació d’in-
tèrprets de fados. Va formar part d’una banda 
molt popular a Portugal, Toranja, però amb el seu 
primer disc en solitari (Rua do Capelão, enregis-
trat amb el productor argentí Gustavo Santaola-
lla) s’ha guanyat l’etiqueta d’artista revelació del 
fado portuguès.

E Zezi
(Itàlia; música napolitana)
DissABte 24 / 00.30 h 
Av. De lA cAteDrAl

L’ànima més autèntica de Nàpols arriba al cor de 
Barcelona amb aquesta orquestra consagrada a 
la música popular de la seva terra: tarante i tam-
murriate són part del repertori d’una banda nas-
cuda d’un col·lectiu de treballadors a la Itàlia dels 
anys setanta. festa napolitana.

Tachenko
(Saragossa; pop/rock)
DivenDres 23 / 22.30 h 
Fòrum – escenAri músicA mercè

Sergio Vinadé i Andrés Perruca, dos antics com-
ponents d’El Niño Gusano, van crear el 2003 amb 
Sebas Puente aquest grup de pop independent 
que conrea les harmonies vocals però que té com 
a tret característic unes lletres de qualitat gairebé 
literària. Pop amb tocs de rock fet a Saragossa per 
una banda que ha acompanyat sovint el cantau-
tor americà Micah P. Hinson. Os reís porque sois 
jóvenes, diu el títol del seu darrer disc.

Sidonie
(Catalunya; rock)
DivenDres 23 / 01.30 h 
Fòrum – escenAri músicA mercè

Van néixer al final dels anys noranta i, sense es-
carafalls, han seguit des d’aleshores una trajec-
tòria sempre ascendent que els ha fet guanyar 
seguidors dia a dia amb discos com Costa Azul 
(2007). El passat 2009, però, van causar sensa-
ció amb El incendio, i aquest octubre presenten  
El fluido García. Acaben de passar pel Mercat de 
Música Viva de Vic i des d’allà vénen, directes, a 
la Mercè.
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Inspira
(Catalunya; pop/rock)
DissABte 24 / 22.30 h 
Fòrum – escenAri músicA mercè

El seu segon disc, “Escapistes”, va ser una de les 
sorpreses del 2010. I és que Jordi Lanuza i els seus 
han combinat unes lletres plenes de sensibilitat 
i poesia amb una sonoritat suggerent que remet 
a complexos paisatges emocionals. Segur que ja 
heu escoltat el tema Talls nets d’arrel, però si en-
cara no els coneixeu, és moment de descobrir-los.

Els Pets
(Catalunya; pop/rock)
DissABte 24 / 01.30 h 
Fòrum – escenAri músicA mercè

Van néixer una nit de Nadal del 1985 a Constantí 
i van protagonitzar un èxit espectacular que els 
va convertir en un dels epicentres del fenomen 
del rock català. Vint-i-cinc anys després, el grup 
té una salut musical envejable, com ho demostra 
que el seu darrer treball, Fràgil (2010), fos triat 
millor disc de l’any per la revista Enderrock. Són 
autors de cançons que ens han acompanyat du-
rant tots aquests anys i que, amb sort, sonaran 
a la Mercè.
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TRANSPORTS

Pl. de Sant Jaume
 L3 (Liceu) i L4 (Jaume I)

  14, 17, 19, 40, 45, 59, 120, N8, 
 N9, N12 i N15
  Pl. de Sant Miquel i pl. de Ramon 
 Berenguer el Gran

Pl. de Catalunya
  L1 i L3 (Catalunya)

  Catalunya
  9, 14, 16, 17, 22, 24, 28, 41, 42, 
 55, 58, 59, 62, 66, 67, 68, 91, 
 120, 141, N1, N2, N3, N4, N5, 
 N6, N7, N8, N9, N11, N12, N13 
 i N15
  Pl. de Catalunya amb rbla. de 
 Catalunya, pl. de Catalunya amb 
 pg. de Gràcia, pl. de Catalunya 5

Av. de la Catedral
 L3 (Liceu) i L4 (Jaume I)

  14, 17, 19, 40, 45, 59, 91, N8, 
 N9, N12 i N15
  Pl. de Carles Pi i Sunyer, 
 c. de Duran i Bas 2, av. de la 
 Catedral 6

Parc del Fòrum
  T4

 L4 (El Maresme / fòrum)
  7, 36, 41, 43, 141, N6 i N7
  Pg. del Taulat amb fòrum, 
 av. Diagonal amb c. de Llull, 
 c. de Llull amb c. del Maresme

Av. de la Reina Maria Cristina
 L1 i L3 (Espanya)

  Espanya
   13, 23, 27, 30, 37, 46, 50, 55, 
 61, 65, 79, 100, 141, 165, 193 
 i N0, N1, N2, N13, N14, N15, 
 N16 i N17
  Gran Via de les Corts Catalanes 
 amb pl. d’Espanya (Gran Via, 
 361, 376 i 385)

Av. de la Reina  
Maria Cristina
L’avinguda de la Reina Maria Cristina es consoli-
da com a espai de grans concerts i torna a acollir 
la programació de les emissores de ràdio.

Cadena Dial
Antonio Carmona  
(Granada; flamenc)
DivenDres 23 / 20.20 h

Segurament el nou flamenc i la fusió flamenca 
no tenen només un nom i una cara, però el que 
és segur és que Antonio Carmona n’és una. S’ha 
guanyat el mèrit amb vint anys de treball al grup 
Ketama, però també en la seva carrera posterior 
en solitari. 

Pablo Alborán (Màlaga; pop)
DivenDres 23 / 22 h 

Les xarxes socials i el boca a orella van ser 
la millor promoció per a aquest músic mala-
gueny que aquest mateix any ha tret al mer-
cat el seu primer disc, Pablo Alborán, que 
ha estat tot un èxit de vendes. Pop espa-
nyol amb l’amor (i el desamor) com a tema.  

Cadena Ser
El Pescao (Madrid; pop)
DivenDres 23 / 0.45 h 

Es diu David Otero, però aquest músic madrileny 
és més conegut pel seu nom artístic, amb el qual 
acaba d’enregistrar un primer disc, Nada lógico. 
Un nouvingut al món de la música? De cap ma-
nera: va ser el guitarrista d’El Canto del Loco. 

40 Principales
Teràpia de Shock  
(Catalunya; pop/rock)
DivenDres 23 / 23.30 h

Un grup de la Garrotxa creat el 2006 que té 
el pop-rock com a lema i que, després d’haver 
guanyat diversos premis (entre els quals destaca 
el de Grup Revelació de la revista Enderrock el 
2008), s’ha fet un forat al panorama musical 
català. Sí, heu sentit les seves cançons a la sèrie 
Polseres vermelles. 

Cadena 100
Melocos (Cadis; pop)
DissABte 24 / 23 h

Pop diferent de la mà d’una jove banda gaditana 
que tant pot beure d’Hombres G com d’El Canto 
del Loco. Nascuts el 2007, el seu últim treball, 
aparegut aquest 2011, és Imposible. 

Moisés Loval (Catalunya;  
pop/rock)
DissABte 24 / 0.15 h

Un cantautor de Badalona amb sang andalusa, 
cosa que es deixa veure ben clarament en les se-
ves composicions, en què mai no falten les gui-
tarres elèctriques.

Robert Ramírez (Catalunya; pop)
DissABte 24 / 0.30 h

Amb el seu tema Sick of Love ha triomfat espec-
tacularment i ha revolucionat les pistes de ball, 
tornant a primera plana després d’una tempo-
rada en la qual va centrar la seva activitat en la 
composició de música per a algunes destacades 
sèries de televisió.

Fangoria (Madrid; pop electrònic)
DissABte 24 /0.45 h 

O, el que és el mateix, la incombustible Alaska i 
Nacho Canut. Amb vint anys de vida al darrere, el 
duet està embarcat en una gira de concerts que 
presenten com una «antologia» en la qual no 
falten els temes més coneguts de la seva llarga 
carrera. 
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FeStIVAL BAM:  
de CAtALunyA  
AL MÓn 

el Festival BAM (Barcelona Acció Musical)  
porta a la Mercè els sons més nous del pop,  
el rock i l’electrònica, i serveix d’aparador 
per a les propostes musicals independents  
de l’escena catalana i internacional.  
Carles Conesa s’estrena com a programador 
d’un festival per a exploradors de les noves 
músiques.
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Aloe Blacc
(Estats Units d’Amèrica,  
soul / R’n’B / hip-hop)
DivenDres 23 / 22.30 h 
pl. reiAl

Egbert Nathaniel Dawkins III, àlies Aloe Blacc, és 
un dels representants més distingits del nou cor-
rent de «revivalisme» soul. El single «I Need A 
Dollar» es va elevar a la categoria d’himne per als 
dies de la crisi del crèdit. Però Blacc no és un one 
hit wonder: a l’àlbum Good Things (2010) sap se-
duir també amb el funk blaxploitation de «Hey 
Brother» o una versió magnètica de la Velvet.

Bedroom
(Catalunya, folk-pop)
DivenDres 23 / 21.30 h 
pl. Del rei

El folk-pop d’aquest músic (i il·lustrador) bar-
celoní absorbeix el soroll quotidià, aprofita els 
feliços accidents i es mou sigil·losament entre 
guspires de misteri. Al seu segon àlbum, El fum 
blanc (2011), aprofita millor que mai els cors (ara 
també de nens) i els arranjaments de vent. Però 
Bedroom no guanya enters solament en el so, 
sinó també en lletres que combinen hàbilment 
realisme i fantasia.

Guillamino
(Catalunya, pop / funk / 
electrònica)
DivenDres 23 / 22.00 h 
pl. De joAn coromines

Aquest juganer creador electrònic aposta a Fang 
(2011) per un soul-pop amb sons característics 
de final dels vuitanta. El barceloní Pau Guillamet 
fa servir un teclat Casio low-cost de l’època, la 
seva veu i una feliç inconsciència per donar for-
ma a un cançoner accessible però sofisticat, po-
pular però retorçat, que recorda per igual el millor 
Prince i el mag wonky Hudson Mohawke.

Grupo de Expertos 
Solynieve
(Andalusia, folk / pop / rock)
DissABte 24 / 00.30 h 
plAçA reiAl

El projecte de Jota de Los Planetas, amb un col-
laborador habitual de la banda, Manuel ferrón, 
i membres de Lagartija Nick i Lori Meyers, pre-
sentarà les cançons de l’esperada continuació a 
Alegato meridional (2006). La banda granadina 
combina folk, country i rock anglosaxons amb 
tradició mediterrània en cançons radiants, ple-
nes de llum; una mica com una versió en línia 
clara de Los Planetas. 

Herman Dune
(Suècia, pop/folk)
DissABte 24 / 21 h  
AntigA FàBricA estrellA DAmm

Aquest grup folk-pop és, des de fa temps, tot un 
favorit del públic indie, però l’aparició d’una de 
les seves millors cançons («I Wish That I Could 
See You Soon») en l’anunci estrella de l’estiu 
els podria obrir moltes portes. La banda s’ha sa-
but sobreposar a la marxa del seu membre An-
dré amb discos tan sòlids com Strange Moosic 
(2011), per a alguns potser la seva millor obra. 

Antònia Font
(Illes Balears, pop sideral)
DissABte 24 / 3 h 
pArc Del Fòrum

Són els padrins del pop català modern. Res hau-
ria estat igual sense aquesta banda mallorquina 
de pop sideral, ara festiva, després melancòlica. 
Amb Alegria (2002) van fer-se famosos fora de 
l’illa; i discos deliciosos com Taxi (2004), Batis-
cafo katiuskas (2006), el directe Coser y cantar 
(2007) i el recent Lamparetes (2011) solament 
han enfortit el seu idil·li amb el públic.
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Man Man
(Estats Units d’Amèrica, 
rock d’avantguarda)
DivenDres 23 / 00.30 h 
pl. Dels àngels

Aquest quintet de filadèlfia sembla sorgit d’un 
somni impossible compartit per David Lynch i 
Tim Burton. Tres anys després del delirant Rabbit 
Habits (2008), el seu pop-rock tribal ha guanyat 
finesse, eloqüència i elegància a Life Fantastic. 
Però no us deixeu enganyar per l’aparença suau 
de les cançons: els versos són una autèntica au-
toimmolació. Sempre únics.

Parade
(Múrcia, electropop)
DissABte 24 / 22.00 h 
pl. De joAn coromines

Dins el paisatge del pop estatal hi ha pocs com-
positors de l’originalitat i el geni persistent d’An-
tonio Galvañ, àlies Parade. Les seves cançons 
—una suma de Kraftwerk, The Beach Boys i Gino 
Paoli, segons definició pròpia— són exercicis de 
fantasia propera i amable que humanitzen els 
monstres i els replicants de tot l’univers. Materia 
oscura (2011) és el seu últim disc.

Portico Quartet
(Anglaterra, post-jazz)
DissABte 24 / 22.45 h 
pl. Dels àngels

Si Radiohead es convertís en banda de jazz, pot-
ser sonaria una mica com Portico Quartet. Les 
sensibilitats del rock i l’electrònica inflamen el 
post-jazz d’aquest quartet de Londres que va 
veure el seu primer disc, Knee-deep in the North 
Sea (2008), nominat al premi Mercury. Hang 
drum —curiós instrument de percussió—, saxo 
flotant i una secció rítmica sense parangó. 

Remate
(Madrid, pop-rock)
Dijous 22 / 21.30 h 
pl. Del rei

Al recent Superluv (2011), el cantautor madri-
leny anglòfil fernando Martínez mostra la seva 
cara més pop i es revela com un gran escriptor de 
lletres en castellà. Gravat a Nova York amb l’aju-
da de Stephin Merritt, de The Magnetic fields, i 
la producció d’un col·laborador d’aquest, LD Beg-
htol, és el seu disc més afectiu i efectiu: un triomf 
en tota regla.

Rita Indiana  
Y Los Misterios
(República Dominicana, 
electro-merengue)
DivenDres 23  / 23.30 h  
pl. De joAn coromines

Rita Indiana Hernández és la líder d’un infecciós 
projecte musical que actualitza el merengue amb 
ritmes electrònics d’última generació. A l’àlbum 
El juidero llança el seu flow gairebé rap i consci-
enciat sobre fusions rítmiques futuristes. Rita 
Indiana y Los Misterios arriben al BAM de la mà 
del CCCB i el cicle BCNmp7. Músiques en Procés. 

Senior i El Cor Brutal
(València, folk-rock)
DissABte 24 / 21.30 h  
pl. reiAl

Miguel Ángel Landete, àlies Senior, està conside-
rat per la crítica una força de la naturalesa. I no 
és cap exageració. La seva «valenciana» —una 
versió mediterrània de l’«americana», el rock 
contemporani d’arrel nord-americà— sacseja els 
cors des de la nuesa o des d’exercicis de catarsi 
que poden recordar els Crazy Horse de Neil Yo-
ung. Presenten l’esperat Gran. 
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BAm

Zomby
(Anglaterra, electrònica/ 
dubstep)
DivenDres 23 / 02.30 h 
electroBAm Al Fòrum

Renegat de l’escena dubstep britànica, Zomby 
es va guanyar l’amor de tots (incloent-hi Animal 
Collective) amb el seu àlbum Where Were U In 
‘92? (2008), un homenatge al so rave dels noran-
ta. Dedication, el seu debut en 4AD, és una altra 
història: és malenconia, nuesa i estranyesa. Una 
de les sorpreses de l’any i un impacte segur en 
format directe.

Cuchillo
(Catalunya, folk/psicodèlia)
DissABte 24 / 21.15 h 
pl. Dels àngels

Aquest duo barceloní és una empresa de folk 
psicodèlic amb ombres de Syd Barrett, Grizzly 
Bear i Matt Elliott, però amb una identitat única 
i definida. En expansió: el seu recent EP Duat els 
presenta sortint de la seva zona de seguretat per 
experimentar amb desenvolupaments llargs, 
atmosferes i neoclassicisme. En breu tindran un 
segon àlbum.

Villagers
(Irlanda, folk-pop)
DivenDres 23 / 00.15 h 
pl. Del rei

Encara que sembli mentida, Villagers és una ban-
da d’un sol home, i a Becoming a Jackal (2010), un 
debut nominat al Mercury, gairebé tot el treball 
va recaure en la mateixa persona, Conor O’Bri-
en, un jove irlandès que recorda, per la seva veu 
vibrant, un altre Conor (Oberst, de Bright Eyes), 
encara que la referència més recurrent sembla 
l’enyorat Elliott Smith. Trencarà cors.
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16a MoStrA 
d’ASSoCIACIonS
La Mercè més participativa ocupa el centre  
de la ciutat amb una nova edició de la Mostra 
d’Associacions, que aquest any celebra  
els 120 anys de vida d’una entitat cent  
per cent barcelonina: l’orfeó català.

Si arriba la Mercè, arriba la Mostra d’Associa-
cions! Un clàssic que enguany fa 16 anys i que 
manté la seva condició d’aparador de les entitats 
que innova tot fent camí a través d’activitats 
molt consolidades:

L’entitat convidada 
Aquest 2011 és l’Orfeó Català, amb 120 anys 
d’història ciutadana viva i entranyable.

Les entitats participants
Prop de dues-centes associacions protagonistes 
a través dels estands, els espais comuns i les ac-
tuacions dalt de l’escenari o a peu de plaça.

Els espais 
L’auditori, per als debats i les actuacions de petit 
format; la llotja, per a les entitats que ofereixen 
els productes del seu treball voluntari i solidari; la 
Carpa d’activitats, per als tallers i les exposicions; 
l’escenari, per a les manifestacions artístiques 
que ho requereixin.

les activitats
Música, dansa, circ, debats, jocs, projeccions,  
exposicions, tallers, recitals, etc.

Tot plegat és conegut i, alhora, nou, perquè el 
moviment associatiu, que és qui dóna cos i ànima 
a la Mostra, evoluciona i s’ha d’anar adaptant al 
pols que la societat li marca. 

I ara, en una època convulsa en què alguns va-
lors fonamentals flaquegen, allò que inspira les 
entitats sense ànim de lucre, allò que les omple 
de sentit, fa que actituds solidàries i de treball 
col·lectiu esdevinguin l’esperança en el futur. 

Aquests són, sens dubte, el missatges que la Mos-
tra d’Associacions de Barcelona, en el conjunt de 
les seves setze edicions, ha sabut transmetre a la 
ciutadania, i de ben segur que ho continuarà fent 
en el futur.

Circ a la plaça
DissABte 24 i Diumenge 25 /  
De 12 A 13 h i De 17 A 18 h 
pl. De cAtAlunyA

Dos cops al dia, la Mostra us ofereix l’oportunitat 
de veure en acció uns artistes de circ plens de ta-
lent. Qui són? Apunteu: d’una banda, la compa-
nyia Vola qui Vol i el seu arriscat quadrant aeri; 
de l’altra, les acrobàcies sorprenents i el bon hu-
mor de Tongue & Lee, dos artistes de Guinea Co-
nakry; i, finalment, una brass band, els Brassville 
Walkers, que porten la festa, l’energia i la bona 
música allà on van. Conduït per Alba Sarraute.

Cloenda del Festival 
Europa i els seus Cants
DissABte 24  / 11 h 
pl. De cAtAlunyA — cArpA D’ActivitAts

Ja fa anys que, coincidint amb les festes de la 
Mercè, Barcelona és escenari d’una cita coral de 
primera categoria: el festival Internacional de 
Música Coral Europa i els seus Cants. La Mostra 
acull enguany la cloenda del concurs, amb la 
participació de corals de Noruega, finlàndia, 
Veneçuela, la República Txeca, Àustria, Geòrgia, 
Ucraïna, Estònia i Alemanya. Tot un món de can-
çons que escoltarem gràcies a la federació Cata-
lana d’Entitats Corals (fCEC).

Ball-vermut: 
Orquestrina  
La Mundial
DissABte 24 i Diumenge 25 / 13 h  
pl. De cAtAlunyA — cArpA D’ActivitAts

El ball-vermut és un acte la mar de popular. En-
guany hi tocarà l’Orquestrina La Mundial. Si els 
vau veure l’any passat, també a les festes de la 
Mercè, sens dubte voldreu repetir. Per ballar i 
ballar, amb la bona música de tota la vida... i fer 
gana per l’hora de dinar!
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Percussió, dansa  
i participació
DissABte 24 / 20 h 
pl. De cAtAlunyA — escenAri principAl

La plaça de Catalunya és el centre de les propos-
tes participatives de la Mercè, de manera que no 
és gens estrany que les entitats que són presents 
en aquesta gran festa de l’associacionisme bar-
celoní protagonitzin una activitat conjunta en la 
qual el ritme, el moviment i les ganes de festa són 
els tres ingredients imprescindibles. No hi falteu.

Cloenda de la 
16a Mostra 
d’Associacions
Diumenge 25 / 19.30 h 
pl. De cAtAlunyA — escenAri principAl

És l’hora d’acomiadar-se fins a l’any vinent i, per 
fer-ho, res millor que un homenatge, un espec-
tacle i un concert. D’entrada, la mostra celebrarà 
el 120 aniversari de l’Orfeó Català, que ens obse-
quiarà amb algunes de les peces més destacades 
del seu repertori. Després, veurem l’espectacle 
Mirant a Yukali, on la pallassa Alba Sarraute 
combina les cançons, la poesia, el circ i el cabaret 
en un viatge apassionant en què tots els espec-
tadors poden acompanyar-la. I finalment, una de 
les formacions més antigues del jazz català, La 
Locomotora Negra, celebra 40 anys de vida amb 
el millor swing.

TRANSPORTS

Pl. de Catalunya
 L1 i L3 (Catalunya)

  Catalunya
  9, 14, 16, 17, 22, 24, 28, 41, 42, 55, 58, 59, 62, 66, 67, 68, 91, 120, 141, N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9, N11, 
 N12, N13 i N15
  Pl. de Catalunya amb rbla. de Catalunya, pl. de Catalunya amb pg. de Gràcia, pl. de Catalunya 5
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FeStIVAL ÀSIA
tot un continent se suma a la Festa Major. 
I és que el Festival Àsia, organitzat per Casa 
Àsia, ens acosta a  la cultura de l’orient, 
aquest cop amb la mirada posada en els països 
de l’Àsia Central. 
www.festivalasia.es / www.casaasia.cat

Lluitadors  
de Mongòlia
Diumenge 25 / 11.30, 13, 17.30 i 19 h  
pAti De lA lluitA (pAti De les Dones, 
cccB; Dins «un DiA A àsiA»)

Cada juliol, a Mongòlia se celebra el festival Naa-
dam. Aquesta celebració, instituïda el 1921 amb 
motiu de la independència del país, és hereva de 
les kurultai o trobades en què les tribus nòmades 
de la zona aclarien els seus afers, establien lide-
ratges i decidien campanyes militars. La lluita era 
un element fonamental, una pràctica que, avui, 
és tot un símbol de la seva cultura. Cada any, 
centenars de lluitadors s’enfronten per parelles 
per intentar que l’adversari toqui el terra amb 
l’espatlla, el genoll o el colze. Ho veureu en direc-
te al festival Àsia, on fins i tot podreu practicar 
vosaltres mateixos aquesta antiquíssima tradi-
ció. Consulteu també, a l’apartat «Més Mercè», la 
programació de l’Ateneu Barcelonès.

PE’Z: The Samurai 
Jazz Band
Dijous 22 / 21.30 h 
pl. reiAl (escenAri BAm)

Agafeu una base de jazz, combineu-la amb rock, 
pop, funk, ska o músiques llatines i no oblideu 
una dosi generosa de respecte per la tradició 
musical japonesa. Barregeu-ho tot i tindreu un 
concert de PE’Z, una banda que s’ha convertit en 
un èxit de la música independent al Japó. Van co-
mençar actuant als carrers de Tòquio, i per això 
els encanta tornar als orígens amb accions de 
carrer com la que protagonitzaran el dia 21.

Turan
DivenDres 16 i DissABte 17 / 21 h 
BiBliotecA De cAtAlunyA

Un grup dedicat a la tradició vocal i instrumental 
del Kazakhstan que utilitza instruments antics 
però que reinterpreta la tradició amb una posada 
en escena contemporània. Els seus concerts són 
un viatge que arrenca en el passat i ens porta 
directament fins al present. Veniu i veureu com 
sonen tot d’instruments que potser no havíeu 
sentit mai, entre els quals hi ha el kobyz kil, l’ins-
trument d’arc més antic del planeta. 

Un dia a Àsia
Diumenge 25 / De 10 A 22 h 
pl. Dels àngels, pl. De joAn coromines, 
cccB i mAcBA

Concerts, contes, cinema, jocs, artesania, balls 
tradicionals, propostes per a famílies amb na-
dons..., tot això ho trobareu a «Un dia a Àsia», 
un dia sencer d’activitats organitzades en col-
laboració amb les comunitats asiàtiques. Veniu a 
la Plana de les Iurtes per descobrir molts secrets 
de l’Àsia Central i en general de tot el continent, 
i no us perdeu el Pati de la Lluita, on veureu de-
mostracions de kalarippayat de l’Índia, que, di-
uen, és la mare de totes les arts marcials.

TRANSPORTS

Pl. Reial
 L3 (liceu)

  14, 16, 17, 41, 42, 55, 59, 91,   
 120, 141, N9, N12 i N15
  Rambla 80, pl. de Sant Miquel

Biblioteca de Catalunya
 L3 (liceu)

  14, 59, 91, 120, N9, N12 i N15
  Rambla del Raval

Ateneu Barcelonès
 L3 (Catalunya)

  Catalunya
  14, 16, 17, 41, 42, 55, 59, 91,   
 120, 141, N9, N12 i N15
  Pl. de Catalunya amb Rambla,  
 pl. de Catalunya 19

Pl. dels Àngels, pl. de Joan 
Coromines, CCCB i MACBA

 L1 (Catalunya, Universitat) 
  L3 (Catalunya)
  Catalunya
  14, 59, 91, 120, N5, N7, N6, N9, 
 N12 i N15 
  Pl. dels Àngels, pl. de Vicenç 
 Martorell, c. d’Agustí Duran i 
 Sanpere amb c. del Peu de la Creu
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LA MerCÈ  
en ForMA
La Mercè es posa en moviment. I és que,  
a més de música, arts de carrer, tradicions  
i molta festa, la ciutat celebra la Festa Major 
fent esports de tota mena: de la clàssica Cursa  
de la Mercè a una jornada pensada per  
als amants de l’skate.

Cursa de la Mercè
Diumenge 18 / 9.30 h 
inici: Av. De rius i tAulet;  
FinAl: Av. De lA reinA mAriA cristinA

fins a 14.000 barcelonins podran participar 
enguany en una de les proves més populars del 
calendari esportiu barceloní: una cursa de 10 
quilòmetres per la ciutat. Homes i dones de totes 
les edats (cal inscripció prèvia, i els menors de 16 
anys necessiten autorització) estan convidats a 
afegir-se a la prova, amb una inscripció que cos-
tarà 5 euros, destinats a col·laborar en el projecte 
de la UNICEf «Escoles per a l’Àfrica». Més infor-
mació: www.bcn.cat/cursamerce.

Caminada a Sants
Diumenge 18 / 9 h 
pArc De l’espAnyA inDustriAl

Tot un clàssic de la Mercè esportiva: Barnatresc 
ens proposa una ruta de senderisme urbà que 
surt del Parc de l’Espanya Industrial. Qui s’apun-
ti, podrà recórrer prop de tretze quilòmetres pel 
barri de Sants, passant per racons emblemàtics 
de la muntanya de Montjuïc, com l’Anella Olímpi-
ca, el MNAC, la font del Gat o el Teatre Grec. Més 
informació: www.eurosenders.com/barnatresc.

Torneig de Rugbi 
Platja Mercè 2011
DissABte 24 / De 9.30 A 13.30 h  
(torneig D’escoles i inFAntils),  
De 15 A 18.30 h (veterAns) 
plAtjA Del somorrostro

El rugbi torna a la Mercè. Enguany, aquest acte 
festiu, que pretén divulgar el rugbi a la ciutat, in-
clou competicions de les categories prebenjamí, 
benjamí, aleví i infantil, a més d’una prova per a 
veterans que demostra que els jugadors es po-
den mantenir actius independentment de l’edat 
que tinguin.

84a Travessa  
Nedant al Port
Diumenge 25 / 10 h 
ArriBADA: pl. Del portAl De lA pAu

Els barcelonins més intrèpids es tornen a llançar 
a les aigües del port de Barcelona per convertir-
se en protagonistes d’una cursa que començarà 
a l’antic Martell i acabarà al Portal de la Pau, on 
qui vulgui podrà rebre els nedadors i les nedado-
res. Hi ha diverses categories, que n’inclouen una 
per a persones que pateixen alguna discapacitat. 
Tota una tradició esportiva per als amants de les 
Mercès passades per aigua, que no són pocs. 

TRANSPORTS

Av. de Rius i Taulet /  
Pl. del Marquès de Foronda

 L1 i L3 (Espanya)
  (Espanya)
  13, 23, 27, 30, 37, 46, 50, 55, 61, 
 65, 79, 100, 141, 165, 193 i N0, 
 N1, N2, N13, N14, N15, N16 i N17
  Gran Via de les Corts Catalanes 
 amb pl. d’Espanya (Gran Via, 
 361, 376 i 385)

 Platja del Somorrostro
 L4 (Ciutadella – Vila Olímpica)

  10, 36, 45, 57, 59, 71, 92, 157, 
 N0, N6 i N8 
  Pg. Marítim amb Hospital del 
 Mar; pg. Marítim amb platja 
 de la Barceloneta

Pl. del Portal de la Pau
 L3 (Drassanes)

  14, 26, 57, 59, 64, 100, 120, 
 157, N0, N6, N9, N12 i N15
  Pg. de Colom amb pl. del Portal 
 de la Pau, Rambla 2
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LA MerCÈ de FoC
La pólvora és un element essencial 
en una festa mediterrània com la Mercè. 
I no tan sols al Correfoc o a les passejades 
de les bèsties de foc de la ciutat, sinó també 
al cel. La ciutat ret un doble homenatge 
pirotècnic a la seva patrona en forma 
d’una exhibició de focs d’artifici i un 
piromusical que, com sempre, marcarà 
el comiat de les celebracions.

TRANSPORTS

Espigó del Gas
 L4 (Barceloneta i Vila Olímpica)

  17, 36, 39, 41, 45, 57, 59, 64, 71, 92, 157, N0, N6 i N8
  Pg. Marítim de la Barceloneta, c. d’Andrea Dòria 
 amb pg. Marítim de la Barceloneta, pl. de Brugada 
 amb pg. Marítim de la Barceloneta, c. de l’Almirall 
 Cervera amb pg. Marítim de la Barceloneta, platja 
 de la Barceloneta

Av. de la Reina Maria Cristina
 L1 i L3 (Espanya)

  Espanya
  13, 23, 27, 30, 37, 46, 50, 55, 61, 65, 79, 100, 141, 
 165, 193 i N0, N1, N2, N13, N14, N15, N16 i N17
  Gran Via de les Corts Catalanes amb pl. d’Espanya 
 (Gran Via, 361, 376 i 385)

Exhibició pirotècnica 
DivenDres 23 i DissABte 24 / 22 h 
plAtjA De lA BArcelonetA  
(espigó Del gAs)

Enguany, el clàssic festival Pirotècnic Interna-
cional de Barcelona tindrà format d’exhibició. Hi 
haurà dues nits de foc, això sí, d’alta intensitat:

les Artisans du spectacle (França) 
Una empresa que té com a bandera la sensibili-
tat i la creativitat, i que factura espectacles ele-
gants i ben estructurats.

pirotecnia vulcano (madrid)
El valencià José Luis Giménez ha introduït les 
noves tecnologies en els seus espectacles i ha 
sumat a la potència de la pólvora les coreografies 
més modernes.

Piromusical  
de la Mercè
Diumenge 25 / 22 h 
Av. De lA reinA mAriA cristinA

És un dels actes més dolços i, alhora, més tris-
tos de la festa: el moment d’acomiadar-se, però, 
també, de gaudir d’un gran espectacle i omplir-
se els ulls amb un paisatge de foc que adopta les 
formes més captivadores. Afineu l’oïda, perquè 
les explosions pirotècniques se sincronitzen amb 
una banda sonora triada per Jordi Bonet, que 
aquest any ens torna a portar músiques de tipus 
i procedències ben diversos amb un denomina-
dor comú: totes són versions de cançons que han 
format part de la banda sonora de la nostra vida.
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LA MerCÈ  
A LA xArxA
Abans de sortir de casa, entreu a Barcelona Cultura  
i consulteu la pàgina web de la Mercè, on podreu triar  
les millors propostes per gaudir de la festa. Però,  
a més d’informació, a  www.bcn.cat/barcelonacultura, 
www.facebook.com/barcelonacultura i www.bcn.cat/merce 
podreu deixar els vostres comentaris, gaudir de la festa dia 
a dia… i fins i tot participar en alguna sorpresa. 

LA FeStA,  
MéS PrÀCtICA

La festa en xarxa. Al portal Barcelona Cultura, 
a més a més d’informar-vos sobre la festa i fer un 
seguiment en directe a través de les xarxes so-
cials de Barcelona Cultura, podreu entrar direc-
tament al web de la Mercè, descarregar-vos allò 
que més us interessi i seguir el programa actua-
litzat al minut. 

Un programa a mida. Al web de la Mercè teniu 
el programa sencer de la festa, però vosaltres 
sou els qui heu de decidir com el voleu consul-
tar. El trobareu per temàtica de cada proposta. 
Voleu saber què passa avui? Doncs consulteu el 
programa diari clicant allò que us interessa al ca-
lendari virtual. I si voleu, us podeu baixar un PDf 
amb la programació del dia que us interessa. 

Cada espai, un programa. Si us estimeu més 
informar-vos en funció dels espais, trobareu un 
apartat en el qual us explicarem com s’hi arriba, 
quins transports públics us hi porten, etc. I sí, 
també us expliquem què s’hi fa. Si voleu, podreu 
obtenir un programa de totes les activitats que 
es faram en un espai concret.

Participeu-hi. Al web de la festa podeu dir-hi la 
vostra. Consulteu l’apartat dedicat al fotomercè, 
el concurs de fotografia. Pugeu-hi la vostra foto 
o mireu, cada dia, quines fotos noves han envi-
at els barcelonins i les barcelonines. Després, 
podreu votar des del mateix web la millor foto i 
ajudar-nos a decidir.

Com hi arribo?

Per descomptat, el millor és accedir als espais 
de la festa amb transport públic. Traieu-vos 
del cap fer-ho amb vehicle privat: amb metro, 
bus o qualsevol altre transport públic estal-
viareu el temps, les energies i l’humor que de-
dicaríeu a buscar aparcament. I, a més a més, 
contribuireu a fer una Mercè més sostenible!

Per tal de fer més còmode i més senzill accedir 
a la festa, la xarxa de transports de la ciutat es 
reforça aquests dies: Hi haurà servei ininter-
romput de metro divendres 23 i dissabte 24; 
diumenge 25, l’horari serà l’habitual.

Per anar al Fòrum, hi haurà un servei d’auto-
busos fins a les 5 h de la matinada els dies 23 i 
24 que enllaçarà el recinte amb les línies 1, 2 i 5 
del metro i amb Rodalies de Renfe.

Per pujar al castell de Montjuïc, trobareu 
un bus especial que sortirà de la plaça d’Espa-
nya i que funcionarà el dia 24 d’11 a 22.30 h i el 
dia 25 des de les 11 fins a les 23.30 h.

El Piromusical del diumenge 25 omplirà 
de barcelonins i barcelonines l’avinguda de la 
Reina Maria Cristina. Per tal que tothom hi pu-
gui accedir còmodament, es reforçarà el servei 
de metro a les línies 1 i 3. 

Per confirmar horaris o si en teniu cap 
dubte, recordeu que hi ha dos webs on troba-
reu molta informació sobre com accedir a ca-
dascun dels espais de la festa: www.tmb.cat i 
www.bcn.cat/merce.

Com me n’informo?

Si teniu dubtes, si us cal informació addicional 
o si voleu un fullet o un programa complet de la 
festa, recordeu que:

Al Tiquet Rambles del Palau de la Virreina 
(la Rambla, 99, de dilluns a diumenge, de 10 a 
20.30 h), us facilitaran tot el material infor-
matiu que necessiteu per gaudir al màxim de 
la festa i us resoldran els dubtes que tingueu.

Per telèfon, us poden explicar el que calgui 
trucant al 010 durant les 24 hores del dia (preu 
de la trucada: 0,46 € establiment de trucada i 
0,06 €/min tarifat per segons, IVA inclòs).
 
Si us cal informació adaptada perquè patiu 
alguna discapacitat auditiva, envieu un mis-
satge curt de text al 93 317 14 16.

La Mercè al mòbil. Envieu un SMS al 217010 
amb el missatge MERCE i us podreu descarre-
gar tot el programa per consultar-lo cada cop 
que vulgueu. També podeu enviar un SMS al 
217010 amb el missatge BAM per rebre el pro-
grama del festival de música BAM, o amb el 
missatge MAC per rebre el programa del festi-
val Mercè Arts de Carrer. 

Si voleu que us mantiguem informats dels 
possibles canvis d’última hora, envieu un 
SMS amb el text ALTAMERCE11 al 217010 i us 
farem arribar les alertes corresponents. Tro-
bareu tota la informació sobre la Mercè al mòbil 
a www.bcn.cat/merce.

I recordeu que l’organització es reserva el 
dret d’anul·lar o canviar algun espectacle per 
raons tècniques o climàtiques.

Un concurs Meet & Greet. El festival BAM ve 
carregat de bona música i propostes noves i in-
teressants. Us agradaria compartir amb els in-
tegrants d’un dels grups que actuaran durant el 
festival una estona al back stage després d’un 
concert, fer-vos-hi fotos i enraonar-hi? Estigueu 
connectats al web i al facebook de Barcelona 
Cultura i us anirem informant de què heu de fer... 
Potser és l’oportunitat per conèixer els vostres 
artistes preferits!!

L’esperit de les Mercès passades. Si voleu re-
viure la festa major de l’any passat o de l’anteri-
or, al web trobareu dos apartats amb els pregons 
d’anys anteriors, que també es poden baixar en 
PDf. A més, podreu repassar els cartells de la 
Mercè d’anys anteriors i triar quin us ha agradat 
més.

Explicar la Mercè. Com es pot explicar a un 
amic o amiga d’una altra ciutat que no coneix 
la festa què és la Mercè? El millor és que vegi 
un vídeo com el que hem penjat al web o que 
gaudeixi dels vídeos de festes d’anys anteriors 
entrant a «Cultura TV», dins www.bcn.cat/
barcelonacultura.
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dIuMenGe 11

PArC de LA CIutAdeLLA

10-21 h
setmAnA Del lliBre en cAtAlà
Una fira que fomenta el contacte entre lectors, 
llibreries, editorials  i revistes que editen en ca-
talà. Una oportunitat per trobar novetats, per 
recuperar antics fons editorials i alhora gaudir, a 
la fresca, de lectures en veu alta amb reconeguts 
autors, actors i periodistes, sopars literaris, nits 
de música i cinema i espectacles familiars. Del 
9 al 18 de setembre. Consulteu-ne els horaris  a 
www.lasetmana.cat

PLAtJA de SAnt SeBAStIÀ

9 h
i trAvessiA neDAmArcelonA 
Nova proposta esportiva no competitiva que ar-
renca davant de l’Hotel Vela i que acaba sota la 
placa fotovoltaica del fòrum. Aquesta gran com-
petició de natació en aigües obertes té un recor-
regut de 5.700 metres. El mateix dia, al fòrum, 
s’organitza també una travessa popular de 400 m.

dIMeCreS 14 
I dIJouS 15
PArC de LA CIutAdeLLA

13.30-21 h
setmAnA Del lliBre en cAtAlà
Una fira que fomenta el contacte entre lectors, 
llibreries, editorials  i revistes que editen en ca-
talà. Una oportunitat per trobar novetats, per 
recuperar antics fons editorials i alhora gaudir, a 
la fresca, de lectures en veu alta amb reconeguts 
autors, actors i periodistes, sopars literaris, nits 
de música i cinema i espectacles familiars.

Dimecres, lectures amb Vicenç Villatoro, Manel 
Lucas, Queco Novell i Elisenda Roca, entre d’al-
tres.
Dijous, lectures amb Jordi Puntí, Sílvia Alcántara 
i Núria Ribó, entre d’altres.
Del 9 al 18 de setembre.  
Consulteu-ne els horaris  a www.lasetmana.cat.

el món dels 
vins i els caves 
catalans, al Moll 
de la Fusta
Sabeu quantes denominacions 
d’origen protegides de vins  
i caves hi ha a Catalunya? 
I sabeu quines són? 
Doncs en aquest espai instal·lat al Moll de 
Bosch i Alsina, al moll de la fusta, us ho ex-
pliquen amb detall, del 23 al 25 de setembre. 

Només cal que tingueu més de 18 anys i 
compreu una entrada (5 €) per poder visitar 
la 31a Mostra de Vins i Caves de Catalunya, 
un espai firal dedicat al foment i la divulgació 
de la cultura enològica. Vi i cava són dos pro-
ductes que cal consumir amb moderació però 
que són una part fonamental del ric patrimo-
ni gastronòmic de la nostra terra.

La Mostra obrirà divendres 23 de setembre, 
de 16 a 21 h, però dissabte 24 i diumenge 25, 
el seu horari serà de matí i tarda ininterrom-
pudament, de 12 a 21 h. Veniu a visitar els 
diferents estands de la Mostra i aprendreu a 
gaudir de la cultura catalana... amb el pala-
dar!
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dIuMenGe 18

PArC de L’eSPAnyA  
InduStrIAL

9 h
cAminADA A sAnts
Un clàssic del senderisme urbà que recorre 13 
quilòmetres pel barri de Sants, incloent-hi una 
part de la muntanya de Montjuïc. Més informa-
ció: www.euro-senders.com/barnatresc.

PL. de LA MerCÈ

17-19 h
processó De lA mercè
Recorregut: pl. de la Mercè, c. Ample, c. d’Avinyó, 
c. de ferran, pl. de Sant Jaume, c. del Bisbe i av. de 
la Catedral (rebuda del cardenal al Pla de la Seu). 
Després, la processó  reprèn el camí  de  tornada 
a les 18 h: c. del Bisbe, pl. de Sant Jaume, c. de la 
Ciutat, pl. del Regomir, c. Ample i pl. de la Mercè.

 
PL. deL MArquÈS  
de ForondA

10-18 h
sk8 gAmes
Practiqueu l’skate? Voleu conèixer trucs nous que 
us ajudaran a fer-ho encara millor? A Montjuïc 
s’instal·la durant un dia una escola en la qual us 
ajudaran a millorar les vostres habilitats. 

PLAtJA de LA noVA ICÀrIA

9 h
troFeu internAcionAl ciutAt  
De BArcelonA De tennis plAtjA 
Segona jornada de la prova esportiva organitzada 
per la federació Catalana de Tennis. Hi ha compe-
ticions al matí i a la tarda. A les 15 hores comença 
la final femenina i, a continuació, la masculina. 

AV. de rIuS I tAuLet

9.30 h
cursA De lA mercè
Una de les proves més populars del calendari 
esportiu. Amb un recorregut de 10 quilòmetres, 
comença a l’avinguda de Rius i Taulet i acaba a 
la de la Reina Maria Cristina. La prova té un com-
ponent solidari, ja que l’import de la inscripció (5 
€) es dedica al projecte UNICEf «Escoles per a 
l’Àfrica». 

BIBLIoteCA de CAtALunyA

21 h
FestivAl àsiA: sorum  
(músicA populAr, coreA)
formació majoritàriament femenina que inter-
preta temes de música coreana, amb instru-
ments tradicionals. Capacitat limitada.

PArC de LA CIutAdeLLA

10-15 h
setmAnA Del lliBre en cAtAlà
Una fira que fomenta el contacte entre lectors, lli-
breries i editorials que editen en català. Una opor-
tunitat per trobar novetats i per recuperar antics 
fons editorials. Avui, Joaquim Carbó, en conte, 
entre d’altres activitats. Del 9 al 18 de setembre. 
Consulteu-ne els horaris  a www.lasetmana.cat.

MuSeu FrederIC MArÈS 
(PL. de SAnt Iu, 5)

10-14 h
Xviii FestA Del col·leccionisme
Trobada d’intercanvi i exposició d’objectes diver-
sos: des de baldufes o adhesius fins a plaques de 
cava i didals.

dIVendreS 16 dISSABte 17

BIBLIoteCA de CAtALunyA

21 h
FestivAl àsiA: concert Del grup turAn 
(Folk, kAzAkhstAn)
La proposta d’aquest grup recrea la sonoritat 
d’instruments antics, per trobar noves formes 
d’interpretar la música folklòrica, amb una posa-
da en escena contemporània. Capacitat limitada.

PArC de LA CIutAdeLLA

13.30-24 h
setmAnA Del lliBre en cAtAlà
Una fira que fomenta el contacte entre lectors, 
llibreries, editorials  i revistes que editen en ca-
talà. Avui, homenatge a Xesco Boix i Nit musical, 
entre d’altres activitats. Del 9 al 18 de setembre. 
Consulteu-ne els horaris  a www.lasetmana.cat.

PLAtJA de LA noVA ICÀrIA

9 h
troFeu internAcionAl ciutAt  
De BArcelonA De tennis plAtjA 
Segona jornada de la prova esportiva organit-
zada per la federació Catalana de Tennis. Hi ha 
competicions durant tot el dia.

BIBLIoteCA de CAtALunyA

21 h
FestivAl àsiA: concert Del grup turAn 
(Folk, kAzAkhstAn)
La proposta d’aquest grup recrea la sonoritat 
d’instruments antics, per trobar noves formes 
d’interpretar la música folklòrica, amb una posa-
da en escena contemporània. Capacitat limitada.

PArC de LA CIutAdeLLA

10-24 h
setmAnA Del lliBre en cAtAlà
Una fira que fomenta el contacte entre lectors, 
llibreries, editorials  i revistes que editen en ca-
talà. Una oportunitat per trobar novetats, per 
recuperar antics fons editorials i alhora gaudir, a 
la fresca, de lectures en veu alta amb reconeguts 
autors, actors i periodistes, sopars literaris, nits 
de música i cinema i espectacles familiars. Avui, 
sopar i còctel literari amb autors i Nit de cinema, 
entre d’altres activitats. Del 9 al 18 de setembre. 
Consulteu-ne els horaris  a www.lasetmana.cat.

exPoSICIonS  
A La CASA  
deLS entreMeSoS
(PL. de LeS BeAteS, 2)

El flabiol a l’escola
Del 12 al 25 de setembre, de dimarts 
a dissabte, de 10 a 13 i de 16 a 19 h. 
Diumenge, d’11 a 14 h.

Gegants (en miniatura) d’Ikaré
Del 17 al 25 de setembre, de dimarts 
a dissabte, de 10 a 13 i de 16 a 19 h. 
Diumenge, d’11 a 14 h.

Trabucaires d’en Perot 
Rocaguinarda, 20 anys a Barcelona
fins al 25 de setembre, de dimarts 
a dissabte, de 10 a 13 i de 16 a 19 h. 
Diumenge, d’11 a 14 h.
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dIJouS 22

10-20 h
«trencA’t lA closcA»
Per descobrir perspectives inusuals de Caixafo-
rum. Per a nens i nenes de més de 3 anys.

CAn FrAMIS -  
FundACIÓ VILA CASAS 
(C. de roC BoronAt, 116-126)

12 h
visitA guiADA 
Visita gratuïta pel fons de la col·lecció. Inclosa en 
el preu de l’entrada al recinte.

CASteLL de MontJuïC 
(CtrA. de MontJuïC, 66)

10-18 h
eXposició: «BArcelonA té cAstell»
Presentació del pla d’usos del Castell de Montjuïc.

LA VIrreInA -  
Centre de LA IMAtGe

12-20 h
eXposició: «Fotomercè10. FlAiXos»
Mostra de les millors imatges de la Mercè 2010 
captades pels barcelonins i fotografies d’Ando-
ni Canela, fotògraf convidat de la Mercè de l’any 
passat. Més informació: www.virreina.bcn.cat.

PL. reIAL

21.30 h
FestivAl àsiA: pe’z (Fusió, jApó)
Concert d’aquesta banda japonesa que combina 
el jazz amb els estils musicals més diversos sense 
perdre de vista la tradició musical japonesa. 

ArxIu FotoGrÀFIC  
de BArCeLonA 
(PL. de PonS I CLerCh, 2, PLAntA 2)

10-19 h
portes oBertes
Visita lliure a l’exposició «Jacques Léonard. 
Barcelona gitana».

BIBLIoteCA PoBLenou- 
MAnueL ArrAnz 
(C. deL JonCAr, 35)

18 h
tAller D’il·lustrAció:  
«un conte per lA mercè»
El col·lectiu d’il·lustració Les Golfes ens convida 
a dibuixar un conte sobre els personatges de la 
Mercè. Més informació: www.unconteperlamer-
ce.blogspot.com.

CAIxAForuM 
(AV. de FrAnCeSC Ferrer I GuÀrdIA, 6-8)

10-20 h
eXposicions
Visita a les mostres «Retrats de la Belle Époque», 
«La ciutat de Sagnier. Modernista, eclèctica i mo-
numental», «fons d’Art de la Creu Roja a Catalu-
nya. Art i solidaritat» i «finestres al món».

10-20 h
minilABo De l’eXposició  
«retrAts De lA Belle époque»
Activitats al voltant de l’exposició. Per a nens i 
nenes de més de 5 anys.

10-20 h
el murAl De sol leWitt / joc De pistes
Diferents jocs a l’entorn de Splat!, mural de Sol 
LeWitt. Per a nens i nenes de més de 3 anys.

dILLunS 19 dIMeCreS 21

ArxIu FotoGrÀFIC  
de BArCeLonA 
(PL. de PonS I CLerCh, 2, PLAntA 2)

10-19 h
portes oBertes
Visita lliure a l’exposició «Jacques Léonard. Bar-
celona gitana». Jacques  Léonard (Paris, 1909 
- l’Escala, 1995) va ser un fotògraf que es va es-
tablir a Barcelona  l’any 1952 i va retratar la co-
munitat gitana des de dins.

BIBLIoteCA SAnt AntonI - 
JoAn oLIVer 
(C. deL CoMte BorreLL, 44-46)

18 h
tAller D’il·lustrAció:  
«un conte per lA mercè»
El col·lectiu d’il·lustració Les Golfes ens convida 
a dibuixar un conte sobre els personatges de la 
Mercè. Més informació: www.unconteperlamer-
ce.blogspot.com.

ArxIu FotoGrÀFIC  
de BArCeLonA 
(PL. de PonS I CLerCh, 2, PLAntA 2)

10-19 h
portes oBertes
Visita lliure a l’exposició «Jacques Léonard. Bar-
celona gitana».

 

LA VIrreInA -  
Centre de LA IMAtGe

12-20 h
eXposició: «Fotomercè10. FlAiXos»
Mostra de les millors imatges de la Mercè 2010 cap-
tades pels mateixos barcelonins. A més, s’hi ex-
hibiran les fotografies d’Andoni Canela, fotògraf 
convidat i fotocronista de la Mercè de l’any passat.  
Més informació: www.virreina.bcn.cat.

La Mercè  
dels cavalls
Genets dels països més diversos fan cap a 
Barcelona per la festa de la Mercè. I és que 
tots volen participar en una cita molt especi-
al: el Concurs de Salts Internacional de Barce-
lona (CSIO Barcelona), que enguany celebra 
la seva edició número cent.

Si voleu veure en acció alguns dels millors 
saltadors eqüestres en una competició es-
pectacular, preneu nota: els trobareu al Real 
Club de Polo de Barcelona entre els dies 22 i 
25 de setembre. 

Ja podeu comprar les  entrades per a les com-
peticions dels dies 23, 24 i 25, però si voleu 
gaudir de la cita de franc, podeu passar-vos 
pel Real Club de Polo el dijous 22 de setembre, 
quan l’entrada al recinte serà gratuïta. 

Si us agraden els cavalls i les competicions 
esportives d’alt nivell, no podeu faltar a 
una prova que reuneix l’elit hípica mundial. 
I és que, per tercer any consecutiu, aquesta 
competició és escenari de la fEI Nations Cup 
Promotional League final, que aplega vuit 
seleccions nacionals. 

Més informació:  
www.csiobarcelona.com
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dIVendreS 23

10-20 h
joc De pistes
Joc per divertir-se en família fent les activitats 
que s’hi proposen.

10-20 h
minilABo De l’eXposició  
«retrAts De lA Belle époque»
Espai dedicat a les famílies, amb activitats al vol-
tant de l’exposició. Per a nens i nenes de més de 
5 anys.

10-20 h
el murAl De sol leWitt
Diferents jocs a l’entorn de Splat!, mural de Sol 
LeWitt, situat al vestíbul de Caixaforum. Per a 
nens i nenes de més de 3 anys.

10-20 h
«trencA’t lA closcA»
Els trencaclosques ens descobreixen perspecti-
ves inusuals de Caixaforum i detalls que passen 
desapercebuts. Per a nens i nenes de més de 3 
anys.

CAn FrAMIS- 
FundACIÓ VILA CASAS 
(C. de roC BoronAt, 116-126)

12 h
visitA guiADA 
Visita gratuïta pel fons de la col·lecció perma-
nent de pintura de la fundació, inclosa en el preu 
de l’entrada al recinte.

CASteLL de MontJuïC 
(CtrA. de MontJuïC, 66)

10-18 h
eXposició: «BArcelonA té cAstell»
Presentació del pla d’usos del Castell de Montjuïc 
amb la possibilitat de visitar l’antic dipòsit d’ai-
gües del recinte.

CAtedrAL  
de BArCeLonA

16.30 h
reposició De lA imAtge De sAntA  
elenA Al cimBori
Com a part del procés de restauració de la façana 
de la catedral es reposa la imatge de santa Elena, 
que quedarà instal·lada a l’agulla del cimbori, a 
84,50 metres d’altura.

Cx LA PedrerA 
(PG. de GrÀCIA, 92)

19 h
XerrADA AmB DAviD grossmAn
Dins del cicle «Converses a la Pedrera», que ens 
permet conèixer personalitats de diferents àm-
bits i països, s’organitza una trobada amb aquest 
escriptor israelià. Preu: 14 €.

LA VIrreInA -  
Centre de LA IMAtGe

12-20 h
eXposició: «Fotomercè10. FlAiXos»
Mostra de les millors imatges de la Mercè 2010 
captades pels mateixos barcelonins. A més, s’hi 
exhibiran les fotografies d’Andoni Canela, fotò-
graf convidat i fotocronista de la Mercè de l’any 
passat. Més informació: www.virreina.bcn.cat.

MerCAt de LeS FLorS 
(C. de LLeIdA, 59)

22 h
cinemA: Billu BARBER (ínDiA, 2009)
Projecció en versió original d’aquest film del 
director Priyadarshan (VOSE, 142  min). El Bo-
llywood més espectacular, per a tots els públics!

ArxIu FotoGrÀFIC  
de BArCeLonA 
(PL. de PonS I CLerCh, 2, PLAntA 2)

10-19 h
portes oBertes
Visita lliure a l’exposició «Jacques Léonard. 
Barcelona gitana».

 

Ateneu BArCeLonÈS 
(C. de LA CAnudA, 6)

21 h
FestivAl àsiA: rAmAyAnA (teAtre D’om-
Bres  o wAyAnG kuliT, inDonèsiA) 
Una de les obres més representatives del wayang 
kulit. Aquest teatre d’ombres de Bali fa servir fi-
gures en pell decorades, que projecten la seva 
ombra sobre una pantalla. Capacitat limitada. 

BIBLIoteCA Bon PAStor 
(C. d’eStAdeLLA, 62)

18 h
tAller D’il·lustrAció:  
«un conte per lA mercè»
Dibuixeu un conte sobre els personatges de la 
Mercè. Més informació: www.unconteperlamer-
ce.blogspot.com.

CAIxAForuM 
(AV. de FrAnCeSC Ferrer I GuÀrdIA, 6-8)

10-20 h
eXposicions
Visita a les mostres «Retrats de la Belle Époque», 
«La ciutat de Sagnier. Modernista, eclèctica i mo-
numental», «fons d’Art de la Creu Roja a Catalu-
nya. Art i solidaritat» i «finestres al món».

MoLL de LA FuStA 
(MoLL de BoSCh I ALSInA)

16-21 h
FirA De vins i cAves
Espai firal per a la promoció de les dotze denomi-
nacions d’origen protegides de Catalunya i el fo-
ment del consum moderat dels seus vins i caves. 
Preu: 5 €.

PALAu de LA MerCÈ- 
CAPItAnIA GenerAL 
(PG. de CoLoM, 14)

10-14.30 h
jornADA De portes oBertes  
Al pAlAu De lA mercè
És l’única ocasió durant l’any per recórrer l’edi-
fici i visitar el claustre i les diferents estances 
d’aquest palau del segle xvii fins a arribar al Saló 
del Tron.

SAGrAdA FAMíLIA 
(C. de MALLorCA, 401)

18 h
visitA guiADA per A persones  
que pAteiXen DiscApAcitAts visuAls
Recorregut per la basílica de la Sagrada famí-
lia per a grups d’un màxim de 15 persones (+ 1 
acompanyant), basat en la descoberta a partir 
dels sentits. Cal fer reserva prèvia (tel. 932 080 
414 i educa@sagradafamilia.org).
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ArxIu FotoGrÀFIC  
de BArCeLonA 
(PL. de PonS I CLerCh, 2, PLAntA 2)

10-19 h
portes oBertes
Visita lliure a l’exposició «Jacques Léonard. 
Barcelona gitana».

 

Ateneu BArCeLonÈS 
(C. de LA CAnudA, 6)

21 h
FestivAl àsiA: inDrADeep ghosh  
i Arup sen guptA (clàssicA, ínDiA)
Sons clàssics de l’Índia i fusió musical. Aquesta 
és la proposta d’Indradeep Ghosh, intèrpret amb 
una tècnica impecable i un estil ple de creativi-
tat i intel·ligència. L’acompanya el músic de tabla 
Arup Sen Gupta. Capacitat limitada.

CAIxAForuM 
(AV. de FrAnCeSC Ferrer I GuÀrdIA, 6-8)

10-20 h
eXposicions
Visita a les mostres «Retrats de la Belle Époque», 
«La ciutat de Sagnier. Modernista, eclèctica i mo-
numental», «fons d’Art de la Creu Roja a Catalu-
nya. Art i solidaritat» i «finestres al món».

10-20 h
joc De pistes
Joc per divertir-se en família fent les activitats 
que s’hi proposen.

10-20 h
minilABo De l’eXposició  
«retrAts De lA Belle époque»
Espai dedicat a les famílies amb activitats al vol-
tant de l’exposició. Per a nens i nenes de més de 
5 anys.

La imatge de la tradició
dracs, gegants i bèsties de foc són la imatge més pura  
de la tradició barcelonina., encara no els coneixeu? 
doncs els podeu veure de prop en aquestes exposicions:

Seguici Popular de Barcelona
Palau de la Virreina (la Rambla, 99) 
Del 17 al 25 de setembre, de 10 a 20.30 h

Mostra dels Gegants de Barcelona
Pati Manning de la Casa de la Caritat 
(Montalegre, 7) 
Del 12 al 23 de setembre, de 10 a 20 h

Mostra de Dracs i Bèsties de Foc
Vestíbul de l’Ajuntament de Barcelona  
(pl. de Sant Jaume) 
Del 17 al 23 de setembre, de 10 a 20 h

Exposicions a la Casa dels Entremesos
(pl. de les Beates, 2) 
Vegeu la pàgina 86
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CCCB 
(C. de MontALeGre, 5)

11-20 h
eXposició: «BrAngulí. BArcelonA  
1909-1945» 
Imatges de la Barcelona del principi del segle xx, 
de la Setmana Tràgica a la Segona Guerra Mun-
dial.

11-20 h
eXposició: «restes De memòriA.  
11-s ArteFActes A l’hAngAr 17, ny»
Instal·lació de l’artista francesc Torres, realitza-
da amb motiu del desè aniversari dels atemptats 
de l’11 de setembre de 2001.

CoSMoCAIxA 
(C. d’ISAAC newton, 26)

11, 13, 14, 15, 17 i 19 h
tAller: «tocA, tocA»
Espai per conèixer els éssers vius que habiten a 
les selves tropicals, als deserts i a les zones medi-
terrànies. Preu: 2 €.

11, 14 i 18 h
tAller: «plAnetAri BomBollA»
Per descobrir quants planetes hi ha al sistema 
solar i quines característiques tenen i aprendre 
a distingir les estrelles i les constel·lacions a què 
pertanyen. Activitat per a adults i nens i nenes a 
partir de 3 anys.

11.30, 13.30 i 17.30 h
tAller: «construeiX  
el teu plAnisFeri»
Proposta que ensenya als nens i nenes de més de 
7 anys a construir un instrument imprescindible 
per conèixer les constel·lacions. 

12 i 16 h
tAller: «clik»
En aquest espai per a les primeres descobertes 
científiques, un monitor mostra als nens i nenes 
de més de 3 anys i a les famílies que els acompa-
nyen des del funcionament d’una lupa fins a com 
s’aixeca un hipopòtam… amb una sola mà!

12-14.30 h
tAller: «oBservAció Del sol  
en Directe»
Observació del Sol amb telescopis i altres tècni-
ques, a càrrec d’ASTER, Agrupació Astronòmica 
de Barcelona.

12-17 h
visitA comentADA: «sol i omBres»
Visita guiada a càrrec d’ASTER, Agrupació Astro-
nòmica de Barcelona, per descobrir el moviment 
del Sol. Per a nens i nenes a partir de 7 anys.

12.30, 16.30 i 18.30 h 
tAller: «muntem el sistemA  
solAr A escAlA»
S’hi explica com es fa un model a escala del sis-
tema solar, per saber quines són les característi-
ques principals de cadascun dels planetes que el 
formen. Per a nens i nenes de més de 7 anys.

13 h
tAller teAtrAlitzAt:  
«els colors De lA llum»
No tots veiem els colors de la mateixa manera. 
Veniu a descobrir el procés a través del qual per-
cebem els colors. Activitat per a adults i nens i 
nenes de més de 5 anys.

20-1 h
tAller: «nit De telescopis»
Observació astronòmica amb telescopis, prismà-
tics i a ull nu. Activitat per a adults i nens i nenes 
de més de 9 anys. Organització: ASTER, Agrupa-
ció Astronòmica de Barcelona

21, 22.15 i 23.30 h
espectAcle cientíFic: «Arc De nit»
Recreació nocturna de l’arc de Sant Martí, en 
forma d’espectacle cientificoartístic i amb la col-
laboració del Cos de Bombers de Barcelona.  

eStudI tALLer  
d’oLeGuer Junyent 
(C. de BonAVIStA, 22)

11 i 12.30 h
cAses singulArs
Aquesta és una bona oportunitat per conèixer 
un racó desconegut de la ciutat: la casa on va 
viure i treballar Oleguer Junyent (1876-1956), 
pintor i escenògraf que va crear molts dels deco-
rats que es van fer servir al Gran Teatre del Liceu. 
Per la Mercè, preu especial: 8,5 €.

Centre eSPortIu  
MunICIPAL LLArS Mundet 
(PG. de LA VALL d’heBron, 171)

11-13 h i 17-19 h
troFeu internAcionAl ciutAt  
De BArcelonA De FutBol sAlA Acell — 
speciAl olympics cAtAlunyA  
De FutBol sAlA
Prova esportiva adreçada a jugadors de futbol 
sala que pateixen algun tipus de disminució 
psíquica. Hi participen equips de Southampton 
(Gran Bretanya) i Càller (Itàlià), entre d’altres. 
Organització: federació Catalana d’Esports per a 
Disminuïts Psíquics.

dISSeny huB BArCeLonA 
(dhuB)  
(C. de MontCAdA, 12)

11-20 h
portes oBertes 
Visita lliure a les exposicions «l / O / l. Els sentits 
de les màquines (laboratori d’interacció)» i «dis-
seny de sistemes escola d’ulm»

10-20 h
el murAl De sol leWitt
Diferents jocs a l’entorn de Splat!, mural de Sol 
LeWitt, situat al vestíbul de Caixaforum. Per a 
nens i nenes de més de 3 anys.

10-20 h
«trencA’t lA closcA»
Els trencaclosques ens descobreixen perspectives 
inusuals de Caixaforum i detalls que passen des-
apercebuts. Per a nens i nenes de més de 3 anys.

11-14 h i 16-20 h
«Art Al lABo. vestir el moviment»
Taller per descobrir les relacions insospitades 
que es poden establir entre el vestit i el movi-
ment. Per a nens i nenes de més de 5 anys.

13 h
teAtre De cArrer: HôTEl CRAB
La història d’un hotel on no passa mai res i del 
viatger que acaba d’arribar per allotjar-s’hi. Uns 
fets inesperats trenquen la monotonia d’aquest 
lloc peculiar.

CAn FrAMIS - 
FundACIÓ VILA CASAS 
(C. de roC BoronAt, 116-126)

12 h
visitA guiADA 
Visita gratuïta pel fons de la col·lecció perma-
nent de pintura de la fundació. Inclosa en el preu 
de l’entrada al recinte.

CASteLL de MontJuïC 
(CtrA. de MontJuïC, 66)

10-18 h
eXposició: «BArcelonA té cAstell»
Presentació del pla d’usos del Castell de Mont-
juïc, amb la possibilitat de visitar l’antic dipòsit 
d’aigües.
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dhuB MuSeuS  
(MuSeu tÈxtIL I d’InduMentÀrIA / 
MuSeu de LeS ArtS deCorAtIVeS;  
AV. dIAGonAL, 686; PALAu de PedrALBeS)

10-18 h
portes oBertes 
Visita lliure a les exposicions permanents: «El 
cos vestit», del MuseuTèxtil i d’Indumentària i 
«De l’objecte únic al disseny de producte», del 
Museu de les Arts Decoratives.

FundACIÓ roCAMorA 
(C. de BALLeSter, 12)

11 h
visitA i tAller: «lA col·lecció De nines i 
AutòmAts De mAnuel rocAmorA»
Activitat perquè els nens i nenes de 3 a 5 i de 6 a 
10 anys (es formaran grups) vegin en funciona-
ment un seguit d’autòmats i després dissenyin 
peces de roba amb diversos materials. Per la Mer-
cè, preu especial: 5,10 €.

11 i 12.30 h
visitA: «vine A veure les col·leccions 
D’Art De mAnuel rocAmorA»
Recorregut comentat pel palau isabelí on va viu-
re Manuel Rocamora, amb les col·leccions de ves-
tits, ceràmica, peces d’art i objectes diversos que 
va reunir. Per la Mercè, preu especial: 8,5 €.

FundACIÓ AntonI tÀPIeS 
(C. d’ArAGÓ, 255)

17 h
visitA: «escomBres i violins»
Una presentació audiovisual per conèixer com 
treballa Antoni Tàpies al seu taller. A continu-
ació, els nens i nenes i els seus acompanyants 
participaran en un joc de pistes que els ajudarà a 
descobrir les tècniques, eines i materials que uti-
litza l’artista en el seu procés creatiu. Activitat 
per a nens i nenes a partir de 5 anys. 

L’AquÀrIuM 
(MoLL d’eSPAnyA deL Port VeLL)

11.30 h
tAller: «els tAurons De Ben A prop»
Activitat per conèixer el món dels taurons i des-
cobrir com viuen i quines espècies habiten al mar 
Mediterrani. Per a adults i nens i nenes a partir 
de 6 anys. Preu: 17,75 €.

16.30 h
XerrADA: «els pingüins, Aus AmB esmò-
quing»
Trobada i diàleg amb els cuidadors dels pin-
güins de L’Aquàrium, que podrem veure com 
donen menjar a aquests animals. Ens explicaran 
on i com viuen i a quins perills s’enfronten. Per 
a adults i nens i nenes a partir de 4 anys. Preu: 
17,75 €.

LA VIrreInA -  
Centre de LA IMAtGe

12-20 h
eXposició: «Fotomercè10. FlAiXos»
Mostra de les millors imatges de la Mercè 2010 
captades pels mateixos barcelonins. A més, s’hi 
exhibiran les fotografies d’Andoni Canela, fotò-
graf convidat i fotocronista de la Mercè de l’any 
passat. Més informació: www.virreina.bcn.cat.

MoLL de LA FuStA 
(MoLL de BoSCh I ALSInA)

12-21 h
FirA De vins i cAves
Espai firal per a la promoció de les dotze denomi-
nacions d’origen protegides de Catalunya i el fo-
ment del consum moderat dels seus vins i caves. 
Preu: 5 €.
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11-14.30 i 16-19.30 h
lA nAvegAció trADicionAl
Veniu a fer de grumets en aquesta activitat vin-
culada al Joc del Port que organitza el Consorci El 
far al moll de la fusta i el moll d’Espanya. Tam-
bé hi haurà jornada de portes obertes, exposició 
flotant d’embarcacions tradicionals i jocs mari-
ners. Podreu embarcar-vos en un llagut tradici-
onal, fent reserva prèvia al Punt d’Informació de 
l’Escola de Navegació tradicional, al mateix moll 
(places limitades).

MuSeu BArBIer-MueLLer 
d’Art PreCoLoMBí 
(C. de MontCAdA, 14)

11-20 h
portes oBertes
Visita lliure a l’exposició «Camí de l’Inca. El pas-
sat dels Andes», que  proposa un viatge per les 
antigues cultures més significatives de la serra-
lada andina.

MuSeu d’Art  
ConteMPorAnI  
de BArCeLonA - MACBA 
(PL. deLS ÀnGeLS, 1)

10-14 h
portes oBertes Al mAcBA
Visita lliure a les exposicions i a l’edifici del mu-
seu.

10-14 h
tAller per A FAmílies
Gran taller familiar en què petits i grans poden 
visitar el museu i, després, experimentar amb di-
versos estris i suports que es posen a l’abast dels 
participants.

MuSeu de CerÀMICA 
(AV. dIAGonAL, 686)

10-18 h
portes oBertes
11, 11.45, 12.30, 13.15, 16 i 16.45 h
tAller: «el museu es vesteiX De BlAu»
Un taller infantil (cal reserva prèvia al tel. 93 256 
34 63) on els nens i nenes d’entre 5 i 10 anys cre-
en peces de color blau.

MuhBA - MuSeu d’hIStòrIA 
de BArCeLonA - eL CALL 
(PL. de MAnueL rIBé, S/n)

10-19 h
portes oBertes
Visita al centre i a l’exposició «Salomó ben adret 
de Barcelona (1235-1310). El triomf d’una orto-
doxia».

MuhBA - doMuS  
de SAnt honorAt 
(C. de LA FruItA, 2)

10-14 h
portes oBertes 
Una excavació que mostra una part de l’antiga 
ciutat romana a més d’algunes restes medievals.

MuhBA - MoneStIr  
de PedrALBeS 
(BdA. deL MoneStIr, 9)

10-19 h
portes oBertes 
Visita lliure al Monestir, un recinte fundat l’any 
1326 , i  a l’exposició «Murals sota la lupa. Les 
pintures de la capella de Sant Miquel».

MuhBA - PLAÇA deL reI 
(PL. deL reI, S/n)

10-19 h
portes oBertes 
Visita lliure a les instal·lacions de la seu central 
del museu, on veureu les excavacions sota la 
plaça del Rei, i a les exposicions temporals: «La 
revolució de l’aigua a Barcelona. Aigua corrent i 
ciutat moderna 1867-1967» i «Ja tenim 600. La 
represa sense democràcia (1947-1971)».

MuhBA - teMPLe d’AuGuSt 
(C. deL PArAdíS, 10)

10-19 h
portes oBertes 
El temple de la colònia romana de Barcino data 
del segle I aC i estava consagrat al culte imperial. 
L’edifici estava localitzat en l’eix del fòrum, una 
plaça porticada on s’agrupaven els principals 
edificis públics de la ciutat.

MuhBA - VIA SePuLCrAL  
roMAnA 
(PL. de LA VILA de MAdrId, S/n)

10-19 h
portes oBertes 
Visita lliure al cementiri romà situat a banda i 
banda d’una de les vies que sortien de l’antiga 
Barcelona romana.

MuhBA - VIL·LA JoAnA 
(CtrA. de L’eSGLéSIA, 104. VALLVIdrerA)

10-14 h
portes oBertes 
Visita a una antiga masia situada al cor del Parc de 
Collserola, on el poeta Jacint Verdaguer va passar 
els seus últims dies de vida. Natura i literatura.

MuSeu d’hIStòrIA  
de CAtALunyA 
(PL. de PAu VILA, 3)

10-19 h
portes oBertes
Visita lliure a un museu que té per objecte expo-
sar i difondre la història de Catalunya com a pa-
trimoni col·lectiu i conservar els objectes que hi 
tenen a veure.
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3a Mostra 
d’arrossos  
del món
Arròs bomba, arrós basmati, 
arròs biryani… us pensàveu que 
tots els arrossos eren iguals? 
Doncs anàveu ben errats i ho podreu 
comprovar fent una passejada, dissabte 24, 
per la rambla del Raval. Allà se celebra, per 
tercer any consecutiu, la Mostra d’Arrossos 
del Món, en la qual els propietaris de bars i 
restaurants d’aquesta avinguda obren les 
seves portes a veïns i visitants. 
A la rotonda on la rambla del Raval es creua 
amb el carrer de Sant Pau, trobareu un 
espai on podreu fer, de manera gratuïta, 
un tast dels diferents arrossos que es 
conreen als països més diversos. A partir 
de les 12 h, veureu com es preparen els 
diferents arrossos i, a partir de les 13.30 h, 
esteu convidats al tast: preferiu una paella 
valenciana o un exòtic arròs de l’Àsia? 
Recordeu que, mentre duri la festa, no 
només us oferiran plaer per al paladar sinó 
també per a l’oïda. I és que, a més d’arròs, a 
la rambla del Raval se servirà bona música 
per animar la celebració.  
Que vagi de gust!
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MuSeu eGIPCI de BArCeLonA 
(C. de VALÈnCIA, 284)

tot el DiA
visitA Al museu
Recorregut pel museu, el millor espai de la ciutat 
per conèixer l’art i la cultura de l’antic Egipte. Per la 
Mercè, descompte del 50 % en el preu de l’entrada.

MuSeu de LA MúSICA 
(C. de LePAnt, 150)

12 i 13 h
músicA en viu: «com sonen els  
instruments BAschet?»
Demostració i audició musical amb els curiosos 
instruments exposats a l’exposició «Escultures 
sonores», obra dels germans Baschet. El públic hi 
podrà interactuar, guiat pels músics Jordi Casa-
devall, Martí Ruiz, Pep Martínez i Andreu Ubach. 
A partir de 6 anys. Capacitat limitada.

MuSeu etnoLòGIC  
de BArCeLonA 
(PG. de SAntA MAdronA, S/n)

10-19 h
portes oBertes
Visita lliure a l’exposició «La Patum i altres patri-
monis», que proposa un itinerari conceptual de 
la mà de la gent que fa les festes.

MuSeu FrederIC MArÈS 
(PL. de SAnt Iu, 5)

10-19 h
portes oBertes
Visita lliure al fons del museu, recentment reno-
vat. Hi veureu una de les millors col·leccions d’es-
cultura de la ciutat. Inclou una visita gratuïta a 
l’exposició temporal «Trans-formare».

MuSeu MArítIM  
de BArCeLonA 
(AV. de LeS drASSAneS, S/n)

10-19.30 h
portes oBertes Al museu
Visita lliure al museu, que mostra la història de 
la navegació, incloent-hi reproduccions a escala 
real d’embarcacions d’èpoques diverses.

14-19.30 h
portes oBertes Al pAileBot  
SAnTA EulÀliA
Pugeu al pailebot Santa Eulàlia, embarcació his-
tòrica construïda el 1918 per l’armador Pascual 
flores i restaurada pel Museu Marítim. És una 
bona oportunitat per saber com eren els grans 
velers que dominaven els mars ara fa un segle.

MuSeu nACIonAL d’Art  
de CAtALunyA - MnAC 
(PALAu nACIonAL - PArC de MontJuïC)

10-14.30 h
visitA Al museu
Una oportunitat per visitar la col·lecció perma-
nent del museu i l’exposició temporal «La mone-
da falsa. De l’antiguitat a l’euro». També es pot 
participar en el joc de pistes familiar«Els enigmes 
del MNAC: S’ha pintat un crim», activitat recoma-
nada per a nens i nenes a partir de 9 anys.

MuSeu oLíMPIC I de L’eSPort 
JoAn AntonI SAMArAnCh 
(AV. de L’eStAdI, 60)

tot el DiA
portes oBertes
Visita al museu, on podrem recórrer l’univers es-
portiu, llenguatge universal que no coneix fron-
teres i que, a més, constitueix una eina excel·lent 
d’integració social.
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MuSeu PICASSo 
(C. de MontCAdA, 15-23)

10-20 h
portes oBertes
Visita lliure a la col·lecció permanent, amb la 
possibilitat de visitar la proposta «Picasso, lito-
grafies», i l’exposició temporal «Devorar París. 
Picasso 1900-1907». La mostra presenta l’evolu-
ció artística de Picasso durant la seva estada a la 
capital francesa, on va descobrir les obres d’artis-
tes com Gauguin, Cézanne i, sobretot, Van Gogh.

nAt-MuSeu de CIÈnCIeS  
nAturALS - MuSeu BLAu 
(PL. de LeonArdo dA VInCI, 4 I 5, PArC 
deL FòruM)

10-20 h
portes oBertes
Aquest nou espai cultural de la ciutat es va in-
augurar al mes de març. Retrobareu l’esquelet 
de balena, de l’antic Museu de Zoologia de la Ciu-
tadella, i podreu visitar l’exposició permanent 
«Planeta Vida». 

nAt-MuSeu de CIÈnCIeS  
nAturALS - JArdí BotÀnIC 
de BArCeLonA 
(C. deL doCtor Font I quer, 2)

10-19 h
mostrA internAcionAl De BonsAis 
nishikiten
Una exposició de bonsais que ha esdevingut una 
de les trobades d’aquesta especialitat amb més 
prestigi a tot Europa. Per conèixer l’art del bonsai 
en el seu estat més pur.

PALAu de LA MerCÈ -  
CAPItAnIA GenerAL 
(PG. de CoLoM, 14)

10-14.30 h
jornADA De portes oBertes  
Al pAlAu De lA mercè
És l’única ocasió de l’any per recórrer l’edifici i vi-
sitar el claustre i les diferents estances d’aquest 
palau del segle xvii, fins a arribar al Saló del Tron.

PALAu MoxÓ 
(PL. de SAnt JuSt, 4)

11 i 12.30 h
visitA comentADA
Oportunitat per conèixer l’únic palau privat bar-
celoní del segle xviii que conserva el mobiliari i 
els interiors originals. Es fa la visita de la planta 
noble, on encara viu la família Moxó, i de les ca-
vallerisses. Per la Mercè, preu especial: 8,5 €.

11 i 12.30 h
visitA i tAller inFAntil
Recorregut per la planta noble del palau per fixar-
se en els escuts, que expliquen la història de les 
famílies que hi van viure. Després, els petits fan 
un escut a partir dels seus cognoms. Activitat per 
a nens i nenes de 3 a 5 i de 6 a 10 anys (es formen 
dos grups). Per la Mercè, preu especial: 5,10 €.

PG. de LLuíS CoMPAnyS

10-14 i 17-21.30 h
troFeu internAcionAl ciutAt  
De BArcelonA De pAtinAtge Freestyle
L’escola Rodats organitza un campionat de dos 
dies que inclou diverses modalitats i aspectes del 
patinatge, en què participen alguns dels millors 
patinadors del moment. 
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PL. de CAtALunyA  
(MoStrA d’ASSoCIACIonS)

tALLerS I ACtIVItAtS 
MoStrA d’ASSoCIACIonS

ÀreA AudItorI

11-13 h
AcceptA el repte! vine A Fer un circuit 
D’eslàlom soBre roDes
Organització: Club Esportiu Esbonat i Amistat 
Barcelona

17-20 h
ActivitAt De sensiBilitzAció envers 
les DiscApAcitAts Físiques i visuAls
Organització: fundació Pere Mitjans

ÀreA FontS

10.30-12 h
lecturA púBlicA D’El PETiT PRínCEP
Organització: Associació El Petit Príncep de Cata-
lunya

13-14 h
espectAcle De teAtre: lA HiSTòRiA 
dE lA ikRAM
Organització: fundació Save the Children

17-19.30 h
tAllers i contAcontes meDiAmBientAls
Organització: Creu Roja a Barcelona

ÀreA MonuMent MACIÀ

11-12 h
«cApoeirA per A tots»
Organització: Associació Art-teràpia Artenea

11.30-19 h
«jugA pels teus Drets» i rAcó  
De contes pels Drets Dels inFAnts
Organització: UNICEf Comitè Catalunya

17-19 h
«entre què? entremès»
Organització: Coordinadora de Colles de Gegants i 
Bestiari de Ciutat Vella. La Casa dels Entremesos

ÀreA PLAÇA

11-13 h
tAst De puntA De BArcelonA
Organització: Escola de Puntaires de Barcelona

11-13.30 h
tAllers inFAntils
Organització: Creu Roja a Barcelona

11.15-14 h
jo tAmBé sóc voluntAri. Fes unA XApA
Organització: fundació Temps i Compromís

11.15-14 h
tAller: «lA pArticipAció ciutADAnA 
en el Disseny De l’espAi púBlic i De lA 
ciutAt»
Organització: Arquitectes sense fronteres

11.15-14 h
joc: tAXA roBin hooD
Organització: fundació Intermón Oxfam

12-13 h 
tAller De DiBuiX
Organització: Avis-Néts.com

12-14 h
tAller De trenes AFricAnes
Organització: Asociación Cultural Riebapua

17-19 h
tAller De noms en àrAB
Organització: Sonna Al Hayat (forjadores de la 
Vida Cataluña)

17-19.30 h
un munDo De virtuDes
Organització: Logosofia

ALtreS ACtIVItAtS

11-14 h
l’AquArel·lA, tècnicA vivA
Organització: Agrupació d’Aquarel·listes de Cata-
lunya

12-13 h / 17-18 h
circ A lA plAçA
Amb Volaquivol (quadrant aeri), Tongue & Lee 
(trapezi i bambú) i la banda de carrer Brassville 
Walkers

AudItorI 
MoStrA d’ASSoCIACIonS

11 h
projecció D’un AuDiovisuAl  
soBre col·lABorAció soliDàriA
Organització: Ajutsi (Associació per a l’Ajut al 
Sud de l’Índia)

11.20 h
XerrADA: SAnTA CRuz, lA BolíviA 
PRòSPERA i PluRAl
Organització: Espíritu de Santa Cruz de la Sierra

12.25 h
què esmorzem Avui? hàBits  
sAluDABles DurAnt lA inFànciA
Organització: Associació de Consumidors en Ac-
ció de Catalunya–fACUA

13 h
retroBAnt l’equiliBri A trAvés  
Del reiki
Organització: Associació de Terapeutes Reiki a 
Catalunya

17 h
DocumentAl: un ConFliCTE SilEnCiAT: 
El SÀHARA oCCidEnTAl
Organització: federació d’Associacions Catala-
nes Amigues del Poble Sahrauí

19 h
XerrADA: volunTARiAT SoCioSAniTARi 
AMB REiki, un RECuRS d’uTiliTAT PúBli-
CA CoM A FonT inESGoTABlE dE SAluT i 
BEnESTAR SoCiAl
Organització: Associació Integra Reiki  voluntari-
osreikibarcelona  

CArPA d’ACtIVItAtS 
MoStrA d’ASSoCIACIonS

11.30 h 
grup món rAvAl
AVC Carrer de la Cera

11 h
cloenDA Del concurs  
internAcionAl De músicA corAl  
EuRoPA i ElS SEuS CAnTS
Amb la participació de formacions corals de No-
ruega, finlàndia, Veneçuela, República Txeca, 
Àustria, Geòrgia, Ucraïna, Estònia i Alemanya
Organització: federació Catalana d’Entitats Corals

12.35 h
zAlAmA, ritmes Del món
Organització: ONG Nutrició sense fronteres

13 h
BAll-vermut
Amb l’Orquestrina La Mundial

17 h
corAl el llAc Del cAsAl De gent grAn 
Del BAiX guinArDó
Organització: Casal de Gent Gran del Baix Guinardó

17.50 h
concert: Diego pAqué trio i DoFins  
per A Best BuDDies espAnyA
Organització: Best Buddies Espanya

18.40 h
grup De BAll sempre joves Del cAsAl  
De gent grAn De lA vAll D’heBron
Organització: Casal de Gent Gran de la Vall d’Hebron
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19.05 h
BAllADA De SwinG
Organització: Associació de Balls de Swing de 
Barcelona-BCNswing

20 h
BAlles, mercè?
Organització: Bailongu

eSCenArI PrInCIPAL 
MoStrA d’ASSoCIACIonS

11 h
grup Folklòric Aires morenos
Organització: Hogar Extremeño de Barcelona 

11.25 h
o legADo Dos nosos DevAnceiros  
(el llegAt Dels nostres AvAntpAssAts)
Organització: Escola de Gaitas e Danzas Galegas 
Toxos e Xestas

11.50 h
los BotijAs presenten ritme  
AFro-uruguià «cAnDomBe»
Organització: Asociación Uruguayo Catalana Los 
Botijas de Barcelona

12.15 h
cAsA tràciA, BulgàriA A cAtAlunyA
Organització: Casa Tràcia, Bulgària a Catalunya

13.05 h
evolució i Fusions en lA DAnsA  
equAtoriAnA
Organització: TEAC, Taller Ecuatoriano de Arte y 
Cultura

13.30 h
BAtegA De vAlent
Organització: Grup Internacional de Danses Re-
naixença

13.55 h
hAvAneres, Boleros…
Organització: Grup folk Montjuïc

17 h
interviDA AmB lA DAnsA De l’ínDiA
Organització: Intervida

17.25 h
BolíviA, trADició i culturA.  
BolíviA té ànimA
Organització: Bolívia Tradició i Cultura per Cata-
lunya

17.50 h
ritmes i colors Del perú
Organització: Asociación Alma Peruana

18.15 h
BAllem, BAllem i no pArem!
Organització: Esbart Català de Dansaires

18.40 h
reAlitAts pArAl·leles
Organització: fundació Catalana Síndrome de 
Down

19.05 h
els colors De lA DAnsA
Organització: Associació de festes Teixonera —
Mas falcó — Penitents

19.30 h
Arrels De ses illes, BAllADA A plAçA
Organització: Associació Cultural Va de Bot!

20 h
percussió, DAnsA i pArticipAció
Actuació conjunta de les entitats participants a 
la Mostra

PLAtJA deL SoMorroStro

De 9.30 A 13.30 h i De 15 A 18.30 h
torneig De rugBi plAtjA mercè 2011 
Acte festiu que vol promoure la pràctica del rugbi 
a la ciutat. Inclou competicions de les categories 
prebenjamí, benjamí, aleví i infantil, a més d’una 
prova per a veterans.
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PLAtJA de LA noVA ICÀrIA

10-20 h
troFeu internAcionAl ciutAt  
De BArcelonA De vòlei plAtjA
Primera jornada de la prova esportiva organitza-
da per la federació Catalana de Voleibol. 

Port de BArCeLonA 
(PortAL de LA PAu)

11-14 i 15.30-19.30 h
el joc Del port
Què sabeu sobre el funcionament del port de 
Barcelona i sobre el nostre mar? Segur que mol-
tes coses, però encara en descobrireu moltes més 
mentre participeu en aquest divertidíssim joc 
per a tota la família.

11-14 i 15.30-19.30 h
visitA el teu port en golonDrinA
Veniu a buscar un bitllet gratuït per fer un viat-
ge pel port (entrades a la carpa, des de les 10 h 
fins que s’exhaureixin). Mentre duri el trajecte, 
us acompanyaran uns actors que us explicaran 
un munt d’anècdotes.

PorxoS d’en xIFré 
(PG. d’ISABeL II, 14)

13- 1 h
DinAr i sopAr De FestA mAjor  
Del 7 portes
El restaurant 7 Portes celebra el seu 175 aniver-
sari i, amb aquest motiu, organitza un dinar i so-
par de festa major als porxos d’en Xifré. A més, 
s’organitza una exposició sobre la història del 
restaurant i del barri, hi haurà l’actuació d’una 
banda de música i s’oferirà un ball de gegants i 
capgrossos. Aquesta activitat té un preu de 38 € 
(adults) o 25 € (nens), tot inclòs.
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10-20 h
minilABo De l’eXposició  
«retrAts De lA Belle époque»
Espai dedicat a les famílies amb activitats al vol-
tant de l’exposició. Per a nens i nenes de més de 
5 anys.

10-20 h
el murAl De sol leWitt
Diferents jocs a l’entorn de Splat!, mural de Sol 
LeWitt, situat al vestíbul de Caixaforum. Per a 
nens i nenes de més de 3 anys.

10-20 h
«trencA’t lA closcA»
Els trencaclosques ens descobreixen perspecti-
ves inusuals de Caixaforum i detalls que passen 
desapercebuts. Per a nens i nenes de més de 3 
anys.

11 h
visitA en FAmíliA A l’eXposició  
«retrAts De lA Belle époque»
Itinerari per l’exposició, amb activitats i propos-
tes participatives. A partir de 5 anys. Capacitat 
limitada.

11-14 h
«Art Al lABo. vestir el moviment»
Taller per descobrir les relacions insospitades 
que es poden establir entre el vestit i el movi-
ment. Per a nens i nenes de més de 5 anys.

13 h
teAtre De cArrer: HôTEl CRAB
La història d’un hotel on no passa mai res i del 
viatger que acaba d’arribar per allotjar-s’hi. Uns 
fets inesperats trenquen la monotonia d’aquest 
lloc peculiar.
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ArxIu FotoGrÀFIC  
de BArCeLonA 
(PL. de PonS I CLerCh, 2, PLAntA 2)

10-19 h
portes oBertes
Visita lliure a l’exposició «Jacques Léonard. 
Barcelona gitana».

 

Centre eSPortIu  
MunICIPAL LLArS Mundet 
(PG. de LA VALL d’heBron, 171)

10.30-13.30 h
troFeu internAcionAl ciutAt  
De BArcelonA De FutBol sAlA Acell — 
speciAl olympics cAtAlunyA  
De FutBol sAlA
Prova esportiva adreçada a jugadors de futbol 
sala que pateixen algun tipus de disminució 
psíquica. Hi participen equips de Southampton 
(Gran Bretanya) i Càller (Itàlià), entre d’altres. 
Organització: federació Catalana d’Esports per a 
Disminuïts Psíquics.

CAIxAForuM 
(AV. de FrAnCeSC Ferrer I GuÀrdIA, 6-8)

10-20 h
eXposicions
Visita a les mostres «Retrats de la Belle Époque», 
«La ciutat de Sagnier. Modernista, eclèctica i mo-
numental», «fons d’Art de la Creu Roja a Catalu-
nya. Art i solidaritat» i «finestres al món».

10-20 h
joc De pistes
Joc per divertir-se en família fent les activitats 
que s’hi proposen.
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CAn FrAMIS -  
FundACIÓ VILA CASAS 
(C. de roC BoronAt, 116-126)

12 h
visitA guiADA 
Visita gratuïta pel fons de la col·lecció perma-
nent de pintura de la fundació. Inclosa en el preu 
de l’entrada al recinte.

CASteLL de MontJuïC 
(CtrA. de MontJuïC, 66)

10-18 h
eXposició: «BArcelonA té cAstell»
Presentació del pla d’usos del Castell, amb la pos-
sibilitat de visitar l’antic dipòsit d’aigües.

CoSMoCAIxA 
(C. d’ISAAC newton, 26)

11, 13, 14, 15, 17 i 19 h
tAller: «tocA, tocA»
Espai per conèixer els éssers vius que habiten a 
les selves tropicals, als deserts i a les zones medi-
terrànies. Preu: 2 €.

11, 14 i 18 h
tAller: «plAnetAri BomBollA»
Per descobrir quants planetes hi ha al sistema 
solar i quines característiques tenen, i aprendre 
a distingir les estrelles i les constel·lacions a què 
pertanyen. Activitat per a adults i nens i nenes a 
partir de 3 anys.

11-14 i 16-19 h
tAller: «el lABerint»
Instal·lació interactiva en què s’han de superar 
tot de reptes que posen a prova el nostre enginy 
per tal de trobar la sortida.

12 h
lABorAtori: «secrets De l’univers: les 
empremtes De lA llum»
Gràcies a un seguit d’experiments, els visitants 
podran descobrir la naturalesa de la llum i el co-
lor i aprendre a interpretar la informació que ens 
subministren. Preu: 2 €.

12 i 16 h
tAller: «clik»
En aquest espai per a les primeres descobertes 
científiques, un monitor mostra als nens i nenes 
de més de 3 anys i a les famílies que els acompa-
nyen des del funcionament d’una lupa fins a com 
s’aixeca un hipopòtam… amb una sola mà!

12, 16 i 18 h
visitA comentADA:  
«DinosAures Del Desert De goBi»
Passejada pel planeta tal com era fa 65 milions 
anys, per conèixer els éssers que hi vivien. Acti-
vitat per a adults i nens i nenes de més de 9 anys.

13 i 17 h
tAller:«els colors De lA llum»
Veniu a descobrir el procés a través del qual per-
cebem els colors. Activitat per a adults i nens i 
nenes de més de 5 anys.

eStudI tALLer  
d’oLeGuer Junyent 
(C. de BonAVIStA, 22)

11 i 12.30 h
cAses singulArs
Aquesta és una bona oportunitat per conèixer 
un racó desconegut de la ciutat: la casa on va 
viure i treballar Oleguer Junyent (1876-1956), 
pintor i escenògraf del Gran Teatre del Liceu. Per 
la Mercè, preu especial: 8,5 €.

FundACIÓ roCAMorA 
(C. de BALLeSter, 12)

11 h
visitA i tAller: «lA col·lecció De nines i 
AutòmAts De mAnuel rocAmorA»
Activitat perquè els nens i nenes de 3 a 5 i de 6 a 
10 anys (es formaran grups) vegin en funciona-
ment un seguit d’autòmats i després dissenyin 
peces de roba amb diversos materials. Per la Mer-
cè, preu especial: 5,10 €.

11 i 12.30 h
visitA: «vine A veure les col·leccions 
D’Art De mAnuel rocAmorA»
Recorregut comentat pel palau isabelí on va 
viure Manuel Rocamora, amb les col·leccions de 
vestits, ceràmica, peces d’art i objectes diversos 
que va reunir. Per la Mercè, preu especial: 8,5 €. 

L’AudItorI 
(C. de LePAnt, 150)

19 h
concert De lA mercè
La Banda Municipal de Barcelona, dirigida per 
Salvador Brotons, ofereix un concert amb peces 
de Rossini, Ponchielli, francesc Pujol, Manuel 
Oltra, Salvador Brotons, Antoni Català, Joaquim 
Serra, Rafael Grimal i Pep Ventura. L’entrada és 
gratuïta, però cal recollir-la a les taquilles, de di-
lluns a divendres de 15 a 21 h. Capacitat limitada.

L’AquÀrIuM 
(MoLL d’eSPAnyA deL Port VeLL)

11.30 h
tAller: «els tAurons De Ben A prop»
Activitat per conèixer el món dels taurons i des-
cobrir com viuen i quines espècies habiten al mar 
Mediterrani. Per a adults i nens i nenes a partir 
de 6 anys. Preu: 17,75 €.

16.30 h
XerrADA: «els pingüins,  
Aus AmB esmòquing»
Trobada i diàleg amb els cuidadors dels pin-
güins de L’Aquàrium, que podrem veure com 
donen menjar a aquests animals. Ens explicaran 
on i com viuen i a quins perills s’enfronten. Per 
a adults i nens i nenes a partir de 4 anys. Preu: 
17,75 €.

LA VIrreInA -  
Centre de LA IMAtGe

12-20 h
eXposició: «Fotomercè10. FlAiXos»
Mostra de les millors imatges de la Mercè 2010 
captades pels mateixos barcelonins. A més, s’hi 
exhibiran les fotografies d’Andoni Canela, fotò-
graf convidat i fotocronista de la Mercè de l’any 
passat. Més informació: www.virreina.bcn.cat.
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dibuixem  
la mercè
Per als més petits de la casa,  
la Mercè és un moment màgic 
en què descobreixen un món 
de fantasia que els posa en 
contacte amb la tradició i la 
festa. 
Però, com es veuen les celebracions a tra-
vés dels seus ulls? Per saber-ho, res millor 
que demanar-los que les dibuixin. Això és 
el que fan cada any a Barna Centre, l’asso-
ciació de comerciants del centre de la ciutat, 
que enguany torna a convocar el concurs 
«Dibuixem la Mercè». Hi són convocats tots 
els nens i nenes d’entre 3 i 12 anys, classifi-
cats en tres categories: primer, segon i ter-
cer cicle de primària. 
Porteu els petits a la festa, demaneu-los 
que dibuixin el que han vist o el que els 
ha suggerit l’experiència i porteu les seves 
creacions del 3 al 21 d’octubre a les oficines 
de Barna Centre (av. del Portal de l’Àngel, 7, 
3er B, tel. 93 318 77 44). 
Per a cadascuna de les tres categories del 
concurs es triaran els tres millors dibuixos: 
el primer premi serà de 150 €, el segon de 
100 € i el tercer de 60 €. Tothom a dibuixar!
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MuSeu d’Art ConteMPorA-
nI de BArCeLonA - MACBA 
(PL. deLS ÀnGeLS, 1)

10-14 h
tAller per A FAmílies
Petits i grans poden visitar el museu i, després, 
experimentar amb estris i suports que es posen 
a l’abast dels participants. 

MoLL de LA FuStA 
(MoLL de BoSCh I ALSInA)

12-21 h
FirA De vins i cAves
Espai firal per a la promoció de les denominaci-
ons d’origen protegides de Catalunya i el foment 
del consum moderat de vins i caves. Preu: 5 €.

nAt-MuSeu de CIÈnCIeS  
nAturALS - JArdí BotÀnIC 
de BArCeLonA 
(C. deL doCtor Font I quer, 2)

10-19 h
mostrA internAcionAl De BonsAis 
nishikiten
Una exposició de bonsais que ha esdevingut una 
de les trobades d’aquesta especialitat amb més 
prestigi a tot Europa.

PALAu MoxÓ 
(PL. de SAnt JuSt, 4)

11 i 12.30 h
visitA comentADA
L’únic palau privat barceloní del segle xviii que 
conserva el mobiliari i els interiors originals. Es fa 
la visita de la planta noble i de les cavallerisses. 
Per la Mercè, preu especial: 8,5 €.

11 i 12.30 h
visitA i tAller inFAntil
Recorregut per la planta noble del palau per fi-
xar-se en els escuts, que expliquen la història de 
les famílies que hi van viure. Després, els petits 
fan un escut a partir dels seus cognoms. Activi-
tat per a nens i nenes de 3 a 5 i de 6 a 10 anys (es 
formen dos grups). Per la Mercè, preu especial: 
5,10 €.

PortAL de LA PAu

10 h
84A trAvessA neDAnt Al port Festes 
De lA mercè 
En aquesta prova esportiva, una de les més clàs-
siques de la Mercè, els nedadors fan una travessa 
per les aigües del port, des de l’antic Martell fins 
al Portal de la Pau. La prova inclou diverses cate-
gories, entre les quals n’hi ha una per a nedadors 
que pateixen algun tipus de discapacitat. 

PLAtJA de LA noVA ICÀrIA

10-20 h
troFeu internAcionAl ciutAt  
De BArcelonA De vòlei plAtjA
Segona jornada de la prova esportiva organitza-
da per la federació Catalana de Voleibol. Es pre-
veu que les finals es juguin a les 18 h (femenina) 
i a les 19 h (masculina). Lliurament de premis, a 
les 20 h aproximadament.

PG. de LLuíS CoMPAnyS

10-14.30 h
troFeu internAcionAl ciutAt  
De BArcelonA De pAtinAtge Freestyle
L’escola Rodats organitza un campionat de dos 
dies que inclou diverses modalitats i aspectes del 
patinatge, en què participen alguns dels millors 
patinadors del moment. 

PL. de CAtALunyA  
(MoStrA d’ASSoCIACIonS)

tALLerS I ACtIVItAtS 
MoStrA d’ASSoCIACIonS

ÀreA AudItorI

11-14 h
Bàsquet AmB cADirA De roDes  
Al cArrer: un grAn 3×3
Organització: CB Alisos 

17-20 h
un joc per A tots, un lloc per A tots
Organització: Oratge Associació. Activitats per a 
Persones amb Discapacitat Intel·lectual

ÀreA FontS

11-19 h
reiki soliDAri: Font grAtuïtA  
De sAlut i BenestAr sociAl
Organització: Associació Integra Reiki — volunta-
riosreikibarcelona

ÀreA MonuMent MACIÀ

11-12 h
roDA De cApoeirA
Organització: Associació Capoeira Topázio BCN

11.30-19 h
ActivitAt «jugA pels teus Drets»  
i rAcó De contes pels Drets  
Dels inFAnts
Organització: UNICEf Comitè Catalunya

12-14 h
vull BArris…
Organització: Casal dels Infants per a l’Acció So-
cial als Barris

ÀreA PLAÇA

11.15-14 h
pArtiDA populAr Del joc ethicA. el joc 
De les FinAnces ètiques
Organització: Oikocredit Catalunya

11.30-13.30 h
vols pintAr D’unA mAnerA DiFerent?
Organització: f. Catalana per a la Paràlisi Cerebral

12-13 h
FinAnces ètiques
Organització: Setem Catalunya

12-14 h
tAller De trenes AFricAnes
Organització: Asociación Cultural Riebapua

12-15 h
oBservAció en Directe Del sol
Organització: ASTER, Agrupació Astronòmica de 
Barcelona

11-19 h
tAller soBre àFricA, pinturA  
i cArtogrAFiA
Organització: Associació SDRCA (Societat per a la 
Difusió de les Realitats Culturals Africanes)

11.30-19 h
scrABBle soliDAri
Organització: Sonrisas de Bombay

17-19 h
compArtiu lA viDA AmB el trànsit
Organització: Stop Accidents

ALtreS ACtIVItAtS

12-13 h
mArXing BAnD Del tAller De músics
Organització: fundació Privada Taller de Músics

12-13 h / 17-18 h
circ A lA plAçA
Amb Volaquivol (quadrant aeri), Tongue & Lee 
(trapezi i bambú) i la banda de carrer Brassville 
Walkers
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AudItorI 
MoStrA d’ASSoCIACIonS

11 h
Donem lA mà
Organització: Asociación de Ecuatorianos Inde-
pendientes en Cataluña — AEIC

11.50 h
cineFòrum: «poBles hArmoniA.  
AlternAtives inDígenes en un món 
gloBAl»
Organització: Creu Roja a Barcelona

12.55 h
projecte eDucAtiu: «viAtge A  
mAuthAusen. recorDAnt m. roig»
Organització: Amical de Mauthausen i Altres Camps

17 h
DocumentAl i DeBAt: CAMinS dE FAnG. 
DesenvolupAment sosteniBle A  
nicArAguA
Organització: DESOS Opció Solidària

18 h
XerrADA: «Drets Dels AnimAls  
i vegAnisme»
Organització: Associació Animalista Libera! 

19.05 h
XerrADA i presentAció Del concurs  
De tAlents soliDAris De lA FunDAció 
sos — DiA universAl De lA inFànciA  
i FunDAció BArrAquer
Organització: fundació SOS — Dia Universal de la 
Infància

CArPA d’ACtIVItAtS 
MoStrA d’ASSoCIACIonS

10.30 h
gimnàsticA De mAnteniment ADAptADA 
per A persones AmB DiscApAcitAt FísicA
Organització: Associació Catalana de Malalties 
Neuromusculars

11.20 h
country
Organització: Associació de Veïns de Sant Cristòfol

11.45 h
BAll teràpiA
Organització: Associació d’Ajuda per la fibromi-
àlgia de Catalunya 2004 — AfIBROCAT

12.10 h
corAl De lA creu rojA
Organització: Creu Roja a Barcelona

13 h
BAll-vermut
Amb l’Orquestrina La Mundial

17 h
BArcelonA cAntA
Organització: Asociación Galeón 2008 

17.35 h
percussió corporAl «Fes-te sonAr»
Organització: fundació Temps i Compromís

18.40 h
mAnDAlA conjunt
Organització: Associació Art teràpia Artenea

eSCenArI PrInCIPAL 
MoStrA d’ASSoCIACIonS

11 h
presentAció Del concurs De tAlents 
soliDAris De lA FunDAció sos - DiA 
universAl De lA inFànciA i FunDAció 
BArrAquer
Organització: fundació SOS — Dia Universal de la 
Infància

11.15 h
BAllet BoliviAno tinkunA
Organització: Ballet Tinkuna del Centro Bolivia-
no Catalán

11.40 h
escolA De DAnsA mAs guinArDó
Organització: Escola de Dansa Mas Guinardó
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12.05 h
mou-te i BAllA pel voluntAriAt!
Flash Mob pel voluntariat, amb motiu de 
l’Any Europeu del Voluntariat. 
Organització: federació Catalana de Volunta-
riat Social. Amb la col·laboració de fNAC

12.40 h
grup De DAnses lo cierzo
Organització: Centro Aragonés de Barcelona —
Casa de Aragón

13.05 h
mostrA De DAnsA
Organització: Associació de Veïns i Veïnes de la 
Vall d’Hebron

13.30 h
AsociAción culturAl rieBApuA
Organització: Asociación Cultural Riebapua

13.55 h
FlAmenc
Organització: Centre Cultural Estrellas Altas

14.20 h
jAzz De lA mArinA
Organització: Unió d’Entitats de la Marina

19.30 h
cloenDA De lA mostrA D’AssociAcions
Inclou un acte d’homenatge a l’Orfeó Català, en el 
seu 120è aniversari, l’espectacle d’Alba Sarraute 
Mirant a Yukali i una actuació de la banda La Loco-
motora Negra, que celebra el seu 40è aniversari. 

LA FoIxArdA 
(AV. deLS MuntAnyAnS, 1)

12 h
ActuAció De lA unitAt muntADA  
De lA guàrDiA urBAnA
Una coreografia eqüestre en el que cavalls i ge-
nets de la Unitat Muntada de la Guàrdia Urbana 
de Barcelona posen a prova les seves habilitats. 
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PL. deLS ÀnGeLS,  
PL. de JoAn CoroMIneS, 
CCCB I MACBA 
(FeStIVAL ÀSIA)

10-22 h
un DiA A àsiA
Concerts i activitats organitzades per les comu-
nitats asiàtiques de Barcelona. Podreu conèixer 
jocs del Kirguizistan, Kazakhstan i d’altres paï-
sos, i assistir a un taller de Tai-txi Kungfu Kids 
(Taiwan) a «La cantonada dels jocs i l’habilitat». 
També podreu veure mostres d’artesania de la 
Xina, el Japó i les filipines a «La cantonada dels 
artesans», i crear curts d’animació al MACBA a 
«Històries asiàtiques en família». A més, tot el 
dia podreu participar en «El joc de Clavijo», que 
es du a terme per tot el recinte.

eSCenArI ÀSIA (PL. deLS ÀnGeLS)

12 h
mAmer (CHinAGRASS, XinA)
Mamer és un dels intèrprets més destacats del 
chinagrass, moviment basat en el folk xinès que 
beu de la tradició, però amb la vista posada al fu-
tur. Aquest artista interpreta cançons de la cul-
tura nòmada kazakh d’una manera nova amb el 
dombra, llaüt tradicional de l’Àsia Central.

19 h
humerA ArshAD (pop, pAkistAn)
És una de les artistes més reconegudes del seu 
país, fortament influïda pel gazal, forma de po-
esia preislàmica que gira al voltant de l’amor i el 
dolor de la separació.

DurAnt el DiA
ActuAcions i BAlls trADicionAls
A càrrec de Bibak (filipines) i Tirthok (Bangla 
Desh), entre d’altres formacions de les comuni-
tats asiàtiques que viuen a Catalunya.
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LA PLAnA de LeS IurteS  
(PL. deLS ÀnGeLS I PL. de JoAn 
CoroMIneS)

Espai per descobrir com és la vida a l’estepa, es-
coltar relats orientals, viatjar a la Polinèsia sense 
sortir de Ciutat Vella, i conèixer bones pràctiques 
de salut i teràpies o fer activitats amb els nadons.

eL PAtI de LA LLuItA  
(PAtI de LeS doneS - CCCB)

11, 12.30, 17 i 18.30 h
kAlArippAyAtu (ínDiA)
Combinació d’exercicis físics i mentals que es 
practica des de fa nou segles a Kerala i que és, se-
gons diuen, «la mare de totes les arts marcials».

11.30, 13, 17 i 19 h
eXhiBició i pràcticA Dels lluitADors 
Del FestivAl nAADAm (mongòliA)
Oportunitat per conèixer una tradició fascinant 
del poble mongol: les competicions que cada any 
s’organitzen en el marc d’un festival que se cele-
bra a la capital del país des del 1921.

AudItorI deL MACBA

20 h
projecció Del Film El PERRo MonGol 
(THE CAvE oF THE yEllow doG, mongòliA 
2005) 
Un film de Byambasuren Davaa, menció especi-
al Signis al festival Internacional de Cinema de 
Sant Sebastià 2005.

LA VIrreInA -  
Centre de LA IMAtGe

12-20 h
eXposició: «Fotomercè10. FlAiXos»
Mostra de les millors imatges de la Mercè 2010 
captades pels mateixos barcelonins. A més, s’hi 
exhibiran les fotografies d’Andoni Canela, fotò-
graf convidat i fotocronista de la Mercè de l’any 
passat. Més informació: www.virreina.bcn.cat.

PArC de reCerCA  
BIoMÈdICA 
(C. deL doCtor AIGuAder, 88)

10-20 h
jornADA De portes oBertes
Visites als laboratoris guiades pels mateixos 
científics, tallers i experiments per a infants i 
adults, passis de teatre i un espectacle de Dani 
Giménez, a més d’un «Cafè científic». Consulteu 
els horaris i la programació a www.prbb.org.

dISSABte 1 
d’oCtuBreFesta al Cel 2011: 

20 anys a l’aire
tot i que la Mercè s’acabi 
el 25 de setembre, quan 
s’apagui l’última espurna del 
Piromusical, el diumenge 
següent, 2 d’octubre, de 12 a 16 
h, els barcelonins tenen encara 
pendent una cita festiva ben 
espectacular, la Festa al Cel, 
que concentra a les platges 
de la ciutat una munió de 
barcelonins que dirigeixen 
la vista cap Als núvols per 
veure les més sorprenents 
exhibicions aèries. 

Enguany, la festa al Cel té un interès es-
pecial: se celebren vint anys d’una trobada 
que va començar com una simple volada 
d’estels per acabar convertida en un festi-
val aeronàutic de primera magnitud. Aneu 
el diumenge  2 a les platges de la Mar Bella 
i de la Nova Mar Bella, aixequeu la vista i 
veureu en acció els avions dels Bombers 
de la Generalitat, però també la Patrouille 
de france, la Patrouille Suisse, la Patrulla 
Águila o el Canadair Grupo 43, entre molts 
d’altres. I és que aviadors dels països més 
diversos són convidats a la festa, en la 
qual participen també acròbates de l’aire 
com les noies de Breitling Wingwalkers, 
que, com diu el seu nom, es passegen so-
bre les ales d’un avió en ple vol.
Per treure tot el suc a la festa, passeu-
vos pel moll de la Marina, on s’instal·laran 
envelats i es faran activitats relacionades 
amb els estudis aeronàutics i les seves 
sortides professionals. fins i tot trobareu 
un simulador de vol en el qual podreu vo-
lar... amb els peus a terra!
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GrÀCIeS A totS

PATROCINADOR PRINCIPAL

EMPRESES PATROCINADORES

EMPRESES COL·LABORADORES

MITJÀ DE COMUNICACIó ASSOCIAT

MITJANS DE COMUNICACIó PATROCINADORS

MITJANS DE COMUNICACIó COL·LABORADORS

COL·LABORADORS
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L’equIP de LA MerCÈ 2011
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.

entitats
• Agrupació del Bestiari festiu i Popular de 

Catalunya (Barcelonès)
• Agrupació Cultural folklòrica de Barcelona
• Agrupament d’Esbarts de Catalunya
• Associació Coordinadora de Colles de 

Gegants i Bestiari de Ciutat Vella – Seguici 
Popular de Barcelona

• 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 de Circ de 

Catalunya
• Associació Professional de Teatre per a 

Tots els Públics (TTP)
• Associació d’Empreses de Teatre de 

Catalunya (ADETCA)
• Colles de Bastoners i Balls de Bastons de 

Barcelona
• Coordinadora de Colles de Trabucaires de 

Barcelona
• Coordinadora d’Entitats Sardanistes de 

Barcelona
• Coordinadora de Colles Castelleres de la 

Ciutat de Barcelona
• Coordinadora de Colles de Diables i Bèsties 

de foc de Barcelona
• Coordinadora de Geganters de Barcelona

• Esbart Català de Dansaires
• falcons de Barcelona
• federació Catalana d’Entitats Corals
• federació de Colles Sardanistes de 

Barcelona
• federació de Cors de Clavé de Catalunya
• Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI)
• Obra Sardanista Violetes del Bosc
• Unió de Colles Sardanistes de Catalunya

organismes públics  
i institucions
• Agència de Salut Pública
• Ajuntament de Sant Petersburg
• Casa Àsia
• Casa Rússia
• Capitania Marítima de Barcelona
• Centre de Cultura Contemporània 

de Barcelona
• Consolat d’Espanya a Sant Petersburg
• Consolat de Rússia a Barcelona
• Consorci El far
• Generalitat de Catalunya (Departament 

de Presidència)
• Inspección General del Ejército
• Museu d’Art Contemporani de Barcelona
• Port 2000 — Port de Barcelona
• Subdelegació del Govern a Barcelona

Serveis i organismes 
municipals
• B:SM 
• Gerència de Qualitat de Vida, Igualtat 

i Esports
• Comissionat de Participació Ciutadana 

i Associacionisme
• Gerència de Medi Ambient i Serveis Urbans
• Gerència de Prevenció, Seguretat i Mobilitat
• Gerència Adjunta de Coordinació Territorial
• Gerència d’Hàbitat Urbà
• Institut Barcelona Esports
• Institut Municipal d’Educació
• Institut Municipal de Parcs i Jardins
• Institut Municipal de Persones amb 

Discapacitat
• Institut Municipal del Paisatge Urbà
• Transports Metropolitans de Barcelona

Ajuntament de 
Barcelona Institut  
de Cultura
CONSELL D’ADMINISTRACIó
President
Il·lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot 
Vicepresident
Il·lm. Sr. Gerard Ardanuy i Mata
Vocals
Il·lma. Sra. Francina Vila i Valls
Il·lm. Sr. Jordi Martí i Grau
Il·lma. Sra. Ángeles Esteller Ruedas 
Il·lma. Sra. Isabel Ribas i Seix 
Sr. Ramon Massaguer i Meléndez 
Sr. Antonio Monegal Brancós
Sr. David Albet i Sunyer
Sr. Josep M. Montaner i Martorell 
Sra. Flavia Company Navau 
Sra. Maria del Mar Dierssen i Soto 

Sr. Daniel Giralt-Miracle
Sr. Pius Alibek
Sr. Francisco Ivars
Gerent de l’Àrea de Cultura, Coneixement  
i Innovació
Sra. Marta Clari Padrós 
Secretària delegada
Sra. Montserrat Oriol i Bellot 

DIRECCIó DE L’INSTITUT DE CULTURA 
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 de Cultura de Proximitat
Sra. Rosa Mach i Farràs
Directora del Programa de Difusió Cultural
Sra. Pilar Roca i Viola
Cap de Premsa
Sr. Álvaro López i Muñoz 
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Mercè 2011
Directora de Cultura de Proximitat
Sra. Rosa Mach i Farràs
Cap de festes, Tradicions i festivals
Sra. Marta Almirall i Elizalde
Direcció Actes Tradicionals
Sr. Xavier Cordomí i Fernández
Direcció artística Música Mercè
Sr. Jordi Turtós i Orbañanos
Direcció artística 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 
Sr. Modes Roda i Creus
Sra. Maribel Sarasa Díaz
Cap de Comunicació i Màrqueting
Sra. Elena Navarro Delgado
Cap de Patrocini
Sra. Judith Aviñó
Cap de Producció i Serveis Interns 
Sr. Francisco A. Hernández Chacón
Redacció
Sr. Xavier Muniesa i Calderó
I els departaments de Serveis Jurídics, 
Producció, Premsa, Patrocini, Comunicació  
i Màrqueting, Administració Econòmica i 
Recursos Humans de l’Institut de Cultura  
de Barcelona

Ho edita: Ajuntament de Barcelona
Cartell: Catalina Estrada
fotografies: Pep Herrero, Alfred Mauve 
i Dani López
Producció gràfica: La Factoria dels Anuncis
Correcció de textos: Caplletra

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


