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Als grups de balladors i balladores del MercèDansa 2022 d’Agramunt, 

Sant Andreu de Palomar-Barcelona, Molins de Rei, Sant Climent de 
Llobregat, Sant Vicenç de Castellet, Torroella der Montgrí i Vilafranca 

del Penedès 

 

Amics i amigues,  

Amb la present us volem agraïr en nom de l’Ajuntament de Barcelona i de 
l’Esbart Català de Dansaires la presència dels vostres balls i la participació de 

totes les persones que les fan possibles que el dia 24 han participat als actes de 
la programació MercèDansa 2022 de les Festes de la Mercè de la ciutat de 
Barcelona, per la ballada lluïda de les vostres danses i per la col·laboració que 

en tot moment heu tingut amb l’organització. 

Desitgem que guardeu un bon record de la diada del MercèDansa 2022 a 

Barcelona. Sabem que és un dia llarg i cansat i per això us preguem que feu 
extensiu aquest agraïment a totes les persones que han estat amb nosaltres, en 
especial pels moments d’espera i els espais reduïts de vestidors.  Sense 

vosaltres les activitats del MercèDansa no tenen raó de ser.   

Així mateix us demanem, si escau, que comuniqueu l’èxit de la diada i el nostre 

agraiment als responsables de les vostres entitats i als representants 
municipals de les vostres respectives poblacions. 

Com ja us vam comentar. els actes han estat enregistrats per un soci de 

l’Esbart Català de Dansaires.  Així que descansem de la festa major i publiquem 
l’enregistrament, us farem arirbar l’enllaç.  Per altra part, us estarem molt 

agraïts si ens envieu copia de les fotografies o enregistraments que us hagin fet 
durant el día d’avui. 

També, si ens feu arribar còpia o enllaços de qualsevol notícia o escrit referits a 

la vostra participació al MercèDansa que pugui aparèixer a la premsa comarcal, 
local, webs, butlletins d’entitats i d’ajuntaments o altres mitjans per tal que 

l’Ajuntament de Barcelona en tingui coneixement i la puguem conservar a 
l’Arxiu de l’Esbart Català de Dansaires.   

No ens queda altra cosa que oferir-vos la nostra entitat i una colla d’amics pel 
que pugueu necessitar i agrair-vos, un altre cop, la vostra gentil col.laboració.  

 

Ben cordialment. 

ESBART CATALÀ DE DANSAIRES 

mailto:info@esbartcatala.org
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Daniel Trullols.  President 

Anna Bigas i Montserrat Garrich 

Barcelona, 25 de setembre de 2022 
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