
FESTES DE LA MERCÈ 2022.   Instruccions Generals 
 

Cada grup portarà un acompanyant de l’Esbart Català de Dansaires tot el dia. Si us plau, seguiu les 

instruccions d’aquesta persona. Qualsevol problema que tingueu, qualsevol cosa que necessiteu, etc. 

li comunicar per sol·lucionar-ho.  Us dirà l’ordre d’actuació al matí i a la tarda i el torn del dinar. 

 

L’horari que us adjuntem és aproximat i pot variar en algun cas degut a imprevistos.   

. 9’45h. Arribada dels grups. 

. 11 h.   Inici: MercèDansa. Mostra de Danses Tradicional Catalanes  

. 1 - 1’15 h. Dinar (restaurant El Reloj, Via Laietana). I Torn 

. 2’30-3’30 h. Dinar (restaurant El Reloj, Via Laietana). II Torn 

. 3’30 h  Anada als vestidors 

. 5 h.  Inici MercèDansa 

. 7 h.   Anada als autocars i comiat 

 

* Només podeu entrar als vestidors els balladors, els músics i els responsables de cada grup.  És 

molt important respectar-ho ja que entre tots els grups sou moltes persones. Els acompanyants no hi 

podran acceder. El personal de control d’accès dels escenaris és molt estricte. 

 

* Als vestidors us heu de canviar molta gent.  Hi ha alguns grups que porten una roba més delicada 

o més complexa.  Us agraïrem que sigueu pacients uns amb altres i que no us entretingueu. 

 

* Cal que deixeu tot allò que no necessiteu per ballar als vestidors: bosses, telèfons mòbils  i altres 

objectes personals. 

 

* Procureu no portar objectes de valor per no haver-los de deixar als vestidors: diners, joies, 

càmeres, etc.  No ens podem fer responsables de la seva custòdia. 

 

*No es pot accedir als escenaris per filmar.  Hi haurà persones de l’Esbart Català de Dansaires que 

faran l’enregistrament de tot el MercèDansa i amb posterioritat, si ho desitgeu, us podem facilitar 

una copia. 

 

* Procureu no deixar-vos als vestidors res que necessiteu per ballar.  Si us deixeu alguna cosa 

necessària per ballar dieu-ho al vostre acompanyant per poder anar a recollir-ho. 

 

* A l’espai del darrere de l’escenari hi ha lavabos i també hi ha aigua per tothom. 

 

* Al migdia, abans d’anar a dinar, us podeu canviar de roba per anar més còmodes, per no tacar-

vos, etc..  Les bosses i roba de ballar es quedaran als vestidors fins a la tarda.  

 

*  El dinar es fa al restaurant El Reloj de la Via Laietana. Allà no podrem prendre café, si en voleu 

prendre podeu anar a un altre lloc proper.  El dinar es fa en dos torns i per això és convenient no 

endarrerir-nos per no perjudicar el segon torn. 

 

* Tant al matí com a la tarda, el MercèDansa es tanca amb la peça Galop de la Mercè, un ball que 

només es balla a Barcelona amb motiu del MercèDansa, amb el mocador que us regala 

l’Ajuntament. Aquest any celebrarem els 25+1 anys del Galop.  

 

* L’Esbart Català de Dansaires farà l’enregistrament del MercèDansa i amb posterioritat, si ho 

desitgeu, us podrem facilitar una copia. 
 

         Moltes gràcies en nom de l’Ajuntament de Barcelona i de l’Esbart Català de Dansaires! 


