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La campanya d'apadrinament et permet fer aquest any un regal molt especial i
que perdurarà en el temps
12 Desembre, 2017 - ESGLÉSIA DE BARCELONA

Imatge: Obres del nou orgue de la Mercè
Aquest és l’únic Nadal en què es podran regalar tubs de l’orgue de La Mercè a les persones
més properes, ja que l’any vinent la campanya d’apadrinament, si tot va com està previst,
s’haurà acabat. És una oportunitat excel·lent, doncs, per fer un regal molt especial, únic i que
perdurarà en el temps. És per això que us ho volem posar fàcil. Les persones que apadrinin
tubs durant el mes de desembre podran demanar un diploma acreditatiu a nom de la
persona que escullin, i a més pel fet de ser padrins rebran invitacions als actes de

|1

Per Nadal, regala un tub de la Mercè

presentació (concerts, visites al taller Grenzing, etc.) que se celebrin durant l’any 2018.
Actualment, el nou orgue de La Mercè està molt avançant al taller Grenzing d’El Papiol.
L’estructura bàsica està muntada des de fa mesos, i durant les setmanes vinents es
començaran a provar els tubs, que ja estan gairebé tots fets. El procés de muntatge al taller
és el pas previ al muntatge deﬁnitiu. Després d’un any fent les peces, durant els mesos
vinents l’orgue es muntarà completament al taller per comprovar el funcionament i fer els
ajustos necessaris. Quan s’hagi provat, es tornarà a desmuntar i es traslladarà peça per peça
a la Basílica, on es tornarà a muntar. Un procés llarg i enormement laboriós, ja que cada peça
es fa a mida, i en són milers.
Els apadrinaments parteixen de només 50€ i poden arribar als 3.000€, i es poden fer tant a
títol individual com col·lectiu (escoles, empreses, corals, etc.). Per ser padrí de l’orgue de La
Mercè només cal visitar la web informativa, on hi ha totes les instruccions.
Els padrins rebran un diploma amb el nom de la persona escollida perquè el puguin incloure
entre els regals nadalencs.
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