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L'alcalde de Barcelona, Xavier Trias, demana als 
barcelonins i les barcelonines que participin, amb 
civisme, a la Mercè 2011.

Estimats barcelonins i barcelonines,  

La nostra festa major sempre ha estat, per a mi, el 
moment de l'any en què Barcelona mostra, amb més 
intensitat, el seu esperit mediterrani, la calidesa de la 
seva gent i la seva capacitat de divertir-se. M'atreveixo 
a dir que, tot i que tots ens sentim sempre orgullosos 
de la nostra ciutat, aquests dies ens emociona encara 
més ser de Barcelona.  

Des d'aquestes línies us convido a participar-hi, amb el 
convenciment que Barcelona sap gaudir al màxim de la 
seva festa, de la vida al carrer i de la convivència. Una 
participació massiva que us demano que es faci amb 
civisme, respectant els carrers, les places i els parcs, i 
especialment el descans dels veïns i les veïnes quan 
acaben les activitats a la nit.  

El nostre pregoner, Joaquim Maria Puyal, obrirà els 
actes amb les seves sàvies reflexions i el seu art com a 
comunicador. La tradició i la cultura popular, que amb 
tanta llum i color ha sabut recollir Carolina Estrada al 
cartell de la Mercè, així com les propostes més 
innovadores, es donen la mà i componen un programa 
en què tothom pot trobar alguna activitat engrescadora.

Barcelona, enguany, ha convidat la ciutat de Sant 
Petersburg, una gran capital de les arts. Quan mireu el 
programa de la Mercè, poseu una atenció especial en 
totes les activitats de dansa, música i circ que els 
artistes de Sant Petersburg oferiran al parc de la 
Ciutadella i al Castell de Montjuïc. Tenir-los entre 
nosaltres és un honor i una gran oportunitat per 
conèixer el seu talent immens.  

Aquest any, amb l'objectiu de reduir la despesa, però 
sense que això afecti la qualitat de la programació, la 
Mercè es concentra en quatre dies, un cap de setmana 
llarg que serà molt intens.  

Agafeu forces perquè la Mercè està a punt de començar 
i omplir Barcelona d'alegria!  

 

Més informació:

» Web de la Mercè 2011 [+] 
» Web de l'alcalde [+] 
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Què son els serveix comparteix?

La web de la ciutat de Barcelona




