
Horaris del MercèDansa 2022, 24 de setembre de 2022 
 

 

9’45 h.  Arribada dels grups. Lloc per concretar amb l’Ajuntament. 

Rebuda dels grups pels acompanyants de l’Esbart Català de Dansairesa 

 

10 h.  Arribada als vestidors de l’escenari del pla de la Seu-avinguda de la Catedral 

per canviar-se de roba.  El vostre acompanyant us hi acompanyarà. 

 

10’15h. Reunió de responsables amb Joan Gómez, director musical, i els músics. 

 

10’30h.  Prova de so de la cobla i grup de grallers. 

 

10’45 h. Formació darrera l’escenari dels grups per l’ordre d’actuació.  

L’ordre dels balls us el comunicarà vostre acompanyant. 

 

11h. Inici MercèDansa 2022, matí.  

La cobla i els músics toquen des del fons de l’escenari. 

 En finalitzar la primera part, es retiren les cadires i es fa un petit repertori de 

balls per convidar el públic a ballar amb els balladors i balladores convidats.  Us 

agraïrem la col·laboració de tots els balladors, balladores i responsables. 

 

12’45 h.  Final del matí del MercèDansa.  Anada als vestidors per canviar-se, 

aprox recollir bosses, etc. 

 

1’15 h.  Dinar.  Primer torn  El vostre acompanyant us durà al restaurant. 

Com que dinem en torns us preguem que no us allargueu el dinar per no 

endarrerir el segon torn. Al restaurant no farem el café. 

 

2’30-3’30 h .  Dinar.  Segon torn.  El vostre acompanyant us durà al restaurant. us preguem 

que no us allargueu el dinar per no endarrerir el segon torn. Al restaurant no 

farem el café. 

 

3’30 h.  Anada als vestidors de la Catedral per recollir la roba i anar a la plaça de sant 

Jaume petr canviar-se de roba. 

 

3’30 - 4 h.  Acte d’agraïment: trobada dels responsables dels grups amb el representant de 

l’Ajuntament de Barcelona i el president de l’Esbart Català de Dansaires a La 

Casa dels Entremesos, seu social de l’Esbart (Plaça Beates, 2, a 1 minut del 

restaurant).  

 

4’45 h.  Formació dels grups per l’ordre d’actuació. L’ordre dels balls us el comunicarà 

el vostre acompanyant. 

 

5h. Inici MercèDansa 2022, tarda.  

 

6’15h.aprox  Al final dels balls dels convidats es balla la peça barcelonina Galop de la Mercè 

Galop de la Mercè amb el mocador que obsequia l’Ajuntament de Barcelona. 

6’30 h. aprox. Anada als vestidors per canviar, recollir bosses, etc. i anada als autocars. 

 

7 h.   Comiat. 

 

MOLTES GRÀCIES EN NOM DE 

L’AJUNTAMENT DE BARCELONA I  L’ESBART CATALÀ DE DANSAIRES 

PER LA VOSTRA PARTICIPACIÓ ! 


