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PRESENTACIÓ_  10 anys! Arribem en aquest aniversari en plena forma i amb els 
objectius principals que ens vam marcar aconseguits. L’esdeveniment posa a 
disposició dels visitants les històries i llegendes populars que coexisteixen arreu dels 
Països Catalans en diferents formats artístics, en un festival únic a les nostres 
terres d’una manera revisada, atractiva, i contemporània per tot aquell públic que 
estima i conviu amb la llengua catalana. 
  
A Catalunya tenim ampli llegat d'històries i llegendes populars de fons històric que 
ens identifiquen i expliquen qui som, de generació en generació ens han anat 
arribant fins al dia d’avui. El nostre objectiu és recuperar-les, potenciar-les i donar-les 
a conèixer perquè segueixin vives.  
  
Cada edició comparteix les mateixes finalitats d’exigència procurant una programació 
variada per a totes les edats amb recorreguts, racons, espectacles i activitats, on 
escoltar i participar d'algunes de les llegendes que ens envolten. 
  
El FesLleCat té un lloc reservat en els esdeveniments de cultura popular, un públic 
que ho espera i nous públics que es sorprenen quan el coneixen. La localització 
geogràficament cèntrica de Sant Martí de Tous permet fer arribar la curiositat a gent 
d'arreu dels països catalans i per això es converteix durant un cap de setmana 
en  Capital de les Llegendes de Catalunya. 
 
 
Sergi Vallès 

Direcció del FesLleCat 2019 

 

SOBRE LA PROGRAMACIÓ_ La localitat de l’Anoia, Sant Martí de Tous acollirà els 
dies 6 i 7 de juliol la 10a. edició del Festival de Llegendes de Catalunya, estem 
d’aniversari. 
  
Els carrers i els racons d’aquest municipi són l’escenari de les històries i les 
llegendes més populars dels Països Catalans.  
  
Aquest esdeveniment compta per una banda amb la participació popular de la vila i 
per una altra banda d'un equip d'artistes professionals que conjuntament són els 
protagonistes d’un cap de setmana que reuneix a Sant Martí de Tous la presència 
d’unes 4.000 espectadors.  
  
L’activitat principal d’aquest esdeveniment és l’Apagada de Misteri que cada any 
aplega més de 1000 assistents a l’interior castell de Sant Martí de Tous. El poble 
apaga l'enllumenat públic, durant la nit del dissabte dia 6 de juliol, i il·lumina tot el 
nucli antic amb més de 6000 espelmes que marquen un recorregut de llegendes 
misterioses i que culminen amb una última llegenda que enguany interpreta l’actriu 
Clara Segura i convida a tots els assistents a cremar les seves pors i angoixes dins 
la Caldera de Tous. 
 
L’aniversari del FesLleCat repercuteix en la programació recuperant propostes 
exitoses com El Carreró de les Bruixes, la pallassa Pepa Plana, La Senyora de Tous. 
I  els Racons de Llegenda, l’acte central del Festival, recupera algunes de les 
llegendes que s’hi han viscut en representació de les quatre províncies catalanes i de 
Sant Martí de Tous.  
  
Però com en cada edició es presenten noves iniciatives entre les que destaquen un 
Escape Room, un Laberint d’enigmes llegendaris i el nostre pastís d’aniversari! 
Espectacles captivadors com són Peccatum, El Venedor d’Històries o Titiritriki. 
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Continuem amb una programació des de nadons no caminants fins als més grans de 
la casa i ho fem perquè esperem la teva visita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUADRE HORARI: 
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LOCALITZACIONS: 
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Mònica Torra. Un espectacle que fa reviure als més xics la llegenda de la Bossa de 
Bou amb la narració de Mònica Torra. Tot intentant recordar els punts claus de la 
història, unes caixes ens la descobriran a través dels sentits. 
 

 

 

El Panna és un dels bandolers més sanguinaris d’aquestes contrades. Després de 
cometre els crims més sòrdids i cruels, tothom tem la seva presència i en demana la 
seva captura. Els habitants de Sant Martí de Tous us han demanat que intercediu. 
Acabareu amb el Panna o bé canviareu el rumb de la història? Us convertireu en 
llegenda? 
 

 

 

Les dones d'aigua són uns éssers que habiten en  zones aquoses. Protagonistes a 
Catalunya, sobretot als Pirineus és on es troben i allà on s'ha conservat i s'ha 
transmès més sobre la seva mitologia. Dins el FesLleCat les difonem a través de 
“Dones d'Aigua”, al Safareig del poble ens acostem a totes elles, amb la Companyia 
Líquid Dansa. 

 

 

ESPECTACLE:  

LA BOSSA MENUDA   

Públic 1-3 anys 

Dissabte 6. 
 

ESCAPE ROOM 

A partir de 16 anys   

Dissabte 6 i Diumenge 7. 
Sessions de mitja hora 
 
 

 

ESPECTACLE: 

LES DONES D’AIGUA  

Per a tots els públics   
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Han fet fora a les Bruixes de tots els pobles de Catalunya i s’han instal·lat a EL 
CARRERÓ DE LES BRUIXES de Cervera. A cada casa n’hi viu més d’una i totes i 
cadascuna d’elles té una història per explicar-nos. Però per poder-hi viure has de ser 
bruixa professional! La Bruixa Estruga arriba amb la intenció de passar les proves 
per poder-s’hi quedar però té la mala sort d’arribar just al Gran dia! I per postres, a 
diferència de totes les altres, ella canta òpera. Com s’ho farà? 
 

 

 
 
Éssers Màgics és una de les darreres publicacions de Xavier Piñas, vine i descobreix 
alguns d'aquests personatges que han poblat llegendes del nostres país com Sa 
Maruga o el Peix Nicolau. 
 

 

 
 
Caterina Valriu t’aproxima a les Contarelles de St Pere i de passada faràs un petit 
tast de delícies evangèliques... encara que siguin apòcrifes. Vols saber què tenen a 
veure les cireres i les ferradures? O els pans i les pedres? Saps per què sant Pere 
era calb? I per què les figueres fruiten dos cops a l’any? Per què les carabasseres 
són fràgils i les alzines robustes? T’has demanat alguna vegada si es pot treure algú 
del purgatori amb una cua de porro? O si els músics poden entrar al cel? I per què 
les dones han de passar els dolors del part? La resposta a totes aquestes preguntes, 
i moltes més, la tindràs si vens a escoltar les històries de quan el Bonjesús i sant 
Pere anaven pel món.  
 
 
 
 
 

ESPECTACLE: 

CARRERÓ DE LES BRUIXES  

Públic familiar 

Dissabte 6. 

 
 

PRESENTACIÓ LITERÀRIA:  

ÉSSERS MÀGICS  
 
 
Dissabte 6.  

 
 

PRESENTACIÓ LITERÀRIA:  

CONTARELLES DE SANT PERE  
 
Dissabte 6. 
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Pornorondalles. Rondalles verdes, rondalles pecadores, rondalles brutes, fragments, 
retalls i bocins dels nostres contes més populars recollits per Mossèn Alcover i 
servits en clau d’humor polissó, subtil i tal vegada un poc grosser per Toni Gomila i 
Catalina Florit, que sense prejudicis ni preconceptes afloren i desfloren rondalles, 
folkloren i desfolkloren, cullen i despullen, fiquen i desmitifiquen, menteixen i 
desmenteixen, i sobretot juguen i es diverteixen amb tota casta de vicis, pecats, 
verdors i brutors presents en la cultura popular de transmissió oral. 
 

 
 

Una de les activitats que recull més assistents i enguany es programa en els dos dies 
de festival. Diferents punts de la població amb un explicador de llegendes de les 
quatre províncies catalanes, d'una regió de parla catalana  i un cada any, dedicat a 
St. Martí de Tous. L'espectador disposa d’un mapa amb els racons i escull l’ordre 
amb el qual visitar i escoltar-les. 

1.RACÓ DE GIRONA: La Bruixa de la catedral (Girona) El pop gegant (Roses)  
 
2.RACÓ DE BARCELONA: Fundació de Barcelona, El nom de Ripoll, La bruixa del 
riu (Castellar de N’Hug) 
 
3.RACÓ DE TARRAGONA: Vara per tres, vara per quatre (Altafulla), Un tresor al pati 
(Valls), La comtessa (Tarragona) 
 
4. RACÓ DE TOUS: Embolics de família, El carreter malparlat, La bossa de bou  
 
5. RACÓ DE LLEIDA: La bruixa Mamaxó (Les Garrigues), L’escut de Cervera 
(Cervera), El burot i la Tupina (Vall de Castellbò) 
 
6.RACÓ DELS PAÏSOS CATALANS: En Genarí (Alguer), Els fameliars (Eivissa), 
Fundació de Perpignan (Perpinyà) 
 

 

    

ESPECTACLE: 

RACONS DE LLEGENDA  

Públic familiar  

Dissabte 6. 

 
   

ESPECTACLE: 

PECCATUM  

Públic adult 

Dissabte 6. 
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El Laberint és una experiència col·lectiva per a totes les edats, una proposta lúdica. 
Una insòlita xarxa de parets transparents, passadissos franquejats per enigmàtiques 
portes on sobre llegendes que han estat presents en les nostres 10 edicions de 
festival i el que fas crearà el teu propi camí. Una instal·lació de gran format que 
planteja el més excitant repte atemporal. 

 

      

	

Les llegendes són un patrimoni compartit, sobre unes mateixes estructures i uns 
mateixos motius narratius es desplega un amplíssim ventall d’històries que ens 
emocionen, ens sorprenen, ens fan somriure, ens fan patir, ens fan pensar... 
Presentem un viatge a través del nostre llegendari fent una atenció especial a la 
variada tipologia de les narracions: les que ens expliquen com és el món i perquè és 
com és, les que tracten de les relacions entre les persones i els éssers màgics, les 
que s’arrelen en la nostra història i la conten amb una altra mirada. Fem una 
passejada pel llegendari que ens obre els ulls a mirar la realitat amb uns altres ulls, 
uns ulls amarats de fantasia. 

 

Marcel Casellas presenta un espectacle d'aquells que fan vibrar: músiques i històries 
a l'entorn d'un context on les cançons pròpies i composicions de la formació es 
mesclen amb el repertori més tradicional de casa nostra. Tenora, clarinet, guitarra, 
contrabaix i veu, amb més sorpreses per descobrir, creen el clima propici per 
compartir històries i llegendes. Ladona d'aigua (o aloja) i tots els follets i donyets del 
país, acompanyats delséssers mitològics de les nostres terres, esdevenen els 
protagonistes d'aquest espectacle, que explica la gènesi de la música catalana i els 
seus balls. 
La Moreneta també hi té el seu espai, i el tamborino de la Sra. Pepis, elspanderos 
quadrats i les palmes gitanes. I alhora, improvisacions, narracions, llegendes, 
melodies i cançons tradicionals en un còctel ben "mesclat, no agitat". 
 

  

 

ACTIVITAT: 

LABERINT  

Per a tots els públics 

Dissabte 6.  

3€ / Gratuït Socis Club  

Super3 

     

ESPECTACLE: 

MARCEL CASELLAS TRIO 

 

Dissabte 6.  

 

CONFERÈNCIA: 

LLEGENDES DE LA 

MEDITERRÀNIA AMB CATERINA 

VALRIU 

Dissabte 6. 
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Amb l’actriu Noemí Busquets. La bufona Esperanceta, és la pubilla de Casa Gassia 
d’Esterri d’Àneu. Una dona que es caracteritza pel seu desvergonyiment i histriònic 
tarannà. El seu estil cabaret pagès i la seva falta de pèls a la llengua, fan de la seva 
presència, una experiència única i irrepetible, que no deixa indiferent a ningú. Amb 
ella tot és possible! L’Esperanceta opina, reflexiona, explica…històries, llegendes, 
anècdotes en les quals la realitat és tan sols aparent. Esteu preparades i preparats 
per escoltar la historia de Casa el Tor d’Alòs i les Bruixes del Pla de Nègua? 
 

 

 

Exili és un espectacle de cançó popular d’ahir i d’avui que fa memòria i testimonia 
l’èxode de milers de persones abans, durant i després de la Guerra Civil espanyola. 
Acaba amb un cant a l’esperança, perquè mai més ningú no sigui forçat a anar-se’n 
de casa seva i de la seva terra. 

Un cor mixt d'una vintena de veus, especialitzat en la polifonia tradicional. Les 
cançons s'acompanyen de textos poètics i històrics. 
Tot plegat vol ser un homenatge a les persones que van patir i lluitar per les llibertats, 
recordant el seu valor i la necessitat de vetllar per la convivència i el respecte a 
nosaltres mateixos com a poble. 
 

 

 

El poble apaga l'enllumenat públic i s'il·lumina tot el casc antic amb més de 6000 
espelmes que marquen un recorregut que condueix fins als peus del castell. Aquest 
és el moment en què els habitants de Sant Martí de Tous són els protagonistes de la 
nit.  
Diversos quadres teatrals inspirats en les llegendes fosques de Catalunya 
convertiran el recorregut en un passatge de misteri que culminarà al pati del castell. 
En aquest lloc, una última llegenda interpretada per l’actriu Clara Segura, coneguda 
pels seus papers a TV3 i les seves obres de teatre, serà qui donarà peu a la clausura 
nocturna que convidarà a tots els participants a poder escriure els seus neguits, 
angoixes i pors, en un paper i cremar-los finalment a La Caldera de Tous.    
 

ESPECTACLE: 

ESPERANCETA  

Públic adult     

Dissabte 6 i diumenge 7.  

 

ESPECTACLE: 

EXILI. COR PAÍS MEU 

Públic adult  

Dissabte 6.       

ESPECTACLE:  

APAGADA DE MISTERI  

Públic adult  

Preu: 6€  

Dissabte 6.  
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La companyia de Pepa Plana versiona el seu espectacle Veus que no veus explicant 
alguna llegenda per adults o, si més no, ho intentaran.  
Veus que no veus presenta la versió femenina de les anomenades “entrades 
clàssiques”, els números que inicien un espectacle o enllacen escenes. Per una 
banda, i com a pallassa augusta, la Pepa Plana. Per l’altra, en el rol de pallassa 
blanca, la Noël Olivé. Com canvien i quin significat prenen quan es juguen des de 
dues pallasses en comptes de dos pallassos?  
 

 

 

Amb Montse Dulcet. Encantar, envadalir, captar, sorprendre, captivar, emocionar, 
corpendre... són respostes que aprenem des de ben petits.  
Aquestes respostes ens ajuden a captar la màgia de la vida en tot allò que ens és 
més proper i quotidià: un bon dia, un anar a dormir, un joc, un ball, una cantarella... 
de tot això els nostres avis en sabien un munt. Aquests saber està farcit de petits 
jocs i cançonetes que formen part del nostre petit llegat llegendari. Compartim-lo! 
 

 
 
 

 

 

 

ESPECTACLE: 

VEUS QUE NO VEUS 

Per a tots els públics  

Dissabte 6.   

 

ACTIVITAT: 

ENCANTATS  

Públic: De 0 a 14 mesos 
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Adaptació teatral de la llegendes més coneguda de Sant Martí de Tous. Aquesta 
llegenda ens explica la història de Beatriu de Vilanova, senyora del Castell de Tous 
que va viure des de la seva infantesa envoltada de luxe i atencions. Les seves 
riqueses, però, no van durar per sempre. Una coproducció del FesLleCat de l’any 
2015 amb la companyía Teatre Nu.  

 
 
 
A càrrec de Zum Zum Teatre. La proposta és dur als escenaris l’espontaneïtat i la 
complicitat del teatre de carrer i per fer-ho presenta un espai escènic que recrea la 
senzillesa, la màgia i la teatralitat amb què els comediants de fa més de 400 anys 
recorrien pobles i ciutats representant els seus espectacles. 
TITIRITRIKI es capbussa en la tradició i en les arrels dels joglars, contaires i còmics 
ambulants per construir un espectacle que conservi l’originalitat, la comicitat i la 
màgia de les històries antigues contades i cantades amb els elements d’abans. 
 

 

 

A càrrec d’Irineu Tranis. Històries i rondalles, del tema que el públic trii dins d'una 
guingueta: amb encís, màgia, música i intimitat pel mateix preu que el que us poden 
costar uns penjolls barats, un fulard o un sabó amb aroma. 

Mig encantador de serps, mig trilero, un contaire que recupera les tècniques més 
atàviques i populars de la tradició oral per oferir espectacle i poesia des del prisma, 
el ritme i la sensibilitat actuals. 
 

 

 

 

ESPECTACLE:  

TITIRITRIKI   

Per a tots els públics   

Dissabte 7. 11.00  

 

ESPECTACLE:  

EL VENEDOR D’HISTÒRIES 
 
Per a tots els públics 
 
Diumenge 7. 
 
3€ / Gratuït Socis Club  
Super3 
 

 
  
      

ESPECTACLE:  

SENYORA DE TOUS 

Per a tots els públics   

Diumenge 7.  
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El FesLleCat dóna la opció als visitants d’assistir a un taller de narració, un tastet per 
aprendre a explicar històries, perquè tots en tenim a dins i les podem transmetre, a 
vegades només ens cal saber com! 
Meri Yanes i David Planas , actors habituals del Festival són els encarregats de dur a 
terme aquest taller per a tot aquell que sigui vulgui apuntar. 
 

 
 
 

Josep Julien és l’encarregat de narrar-nos algunes llegendes de caràcter adult 
mentre els pinzells de Toni Ortiz fan feina en cubs desencaixats i és al final que 
l’artista els ordena  i descobrim la il·lustració i resultat de la inspiració.  

  

 

L’àvia pirata està preparant un viatge cap a l’illa de la Fortuna a rescatar el seu marit, 
el capità guineu. Un altre pirata anomenat Capità Llamàntol voldrà impedir que l’àvia 
hi arribi abans que ell. Una aventura amb els seus néts, la seva tripulació i un munt 
d’éssers fantàstics que viuen al mar. Viurem l’aventura amb ells i ens submergirem 
en la història mentre anem coneixent també un munt de personatges del mar propis 
de la mitologia catalana. 
 

 
 
 

ESPECTACLE: 

RELATS ENTRE PINZELLS  

AMB JOSEP JULIEN 

I TONI ORTIZ  

Públic adult   

Diumenge 7.  

PRESENTACIÓ LITERÀRIA:  

L’ÀVIA PIRATA  

 

Diumenge 7. 12.30 

TALLER: 

L’ART D’EXPLICAR  

Dissabte 7.  
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David Fernàndez i Lyona presenten el seu conte que reinterpreta la llegenda  més 
coneguda a casa nostra, en aquest cas l’heroïna i el poble s'oposaran a un rei tirà. 
Amb ells parlarem d’aquesta motivació de canviar les mirades de les històries 
populars. 
 

   

 

A càrrec del Joglar descalç. Dos joglars molt especials han arribat a la vila! El públic 
s’asseu al voltant, en cadires, en coixins, al terra... sona una música i... comença la 
llegenda! Interactuant amb el públic i utilitzant tot tipus de recurs trobadoresc, 
objectes que apareixen del no res, instruments inesperats, algun guinyol, petits 
objectes relacionats amb el tema de cada història, acompanyem els nens i nenes en 
aquest viatge màgic pel món de les llegendes.  

 

 

A càrrec de Cacauet Teatre. Adaptació d’una llegenda popular catalana on hi apareix 
una bèstia enorme i un valent amb molt coratge, i una altra llegenda de creació on hi 
apareix un personatge un pèl valent i un altre una mica bèstia. Acompanyat de 
música en directe fent-ne una sessió dinàmica i divertida, on els titelles prenen vida i 
viuen diverses aventures. 
 

 
 

ESPECTACLE:  

EL MÓN DINS D’UN POT  

Per a tots els públics  

        

ESPECTACLE: 

BÈSTIES I VALENTS 

Per a tots els públics  

        

PRESENTACIÓ LITERÀRIA:  

LA REVOLTA DE SANTA JORDINA 

David Fernàndez y Lyona 

Per a tots els públics  

Diumenge 7.  
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Tous és Llegenda, és un espectacle de música, lletra i ball original creat únicament 
per al Festival de Llegendes de Catalunya. És un espectacle que a través de les 
llegendes de Sant Martí de Tous i els seus personatges s'expliquen les seves 
històries i d'una manera simbòlica ens parla de la importància de preservar el llegat 
llegendari popular. L’espectacle combina la dansa popular, la teatralització, música i 
veu en directe,  a càrrec de l’Escola Municipal de Música de Tous, i els capgrossos 
on un d’ells, el capgròs del Panna (2012), personatge sanguinari d’una llegenda de 
Tous, que intenta robar les llegendes de la població de Sant Martí de Tous i esborrar 
el seu passat. Un poble té més força que qualsevol malvat, doncs per molt que es 
vulguin destruir en queda la tradició oral que les deixa vives per sempre. 
 
* Les llegendes explicades i adaptades en aquest espectacle han estat recollides per 
Elisa Vidal. 
 

 
 

 

MERCAT DE LA BOSSA DE BOU 
 
El carrer major de la vila es converteix  durant el cap de setmana del festival en un 
mercat de pagès amb més d'una trentena de parades amb productes artesanals i 
d'alimentació. On alguns d'ells fan demostracions de la creació dels productes.  
La bossa de Bou és una llegenda de Sant Martí de Tous que explica que existeix una 
bossa plena de monedes d'or enterrada sota l'ombra d'un pi als afores de la població. 
El mercat està organitzat des de l'any 2014 per l'empresa especialitzada 
Esdeveniments 7 vetes, un equip d'emprenedors que dóna a conèixer i promociona 
el producte artesà i català a la via pública enriquint les propostes culturals. 
 
NOVETATS A LA APP LLEGENDES CAT  
 
L’empresa igualadina Cubus Games i el Festival de Llegendes el 2018 van crear 
l’aplicació Llegendes Cat per a iOS i Android amb la intenció de conservar les 
llegendes del nostre territori en un format per a mòbils i tauletes. Enguany han 
apostat per donar-li una nova imatge on l’usuari passeja a través d’un personatge per 
una Catalunya 3D i on pot parar la visita i escoltar i llegir llegendes del territori.   
 
1. La Tomba de Pirene (narrada per David Verdaguer) 
2. Fundació de Barcelona (narrada per Pere Arquillué) 
3. Pati de Valls (narrada per David Planas) 
4. Olla de l’Escala (narrada per Meri Yanes) 
5. La Cérvola Blanca de Tous (narrada per Sergi Vallès, director del FesLleCat) 

Descarrega App Llegendes Cat Android iOS	
 

PASTÍS D’ANIVERSARI 
 
El diumenge al migdia tindrem l'oportunitat de compartir amb tots els assistents al 
Festival i el programa MANS de Catalunya Ràdio el pastís d’aniversari per celebrar 

PROPOSTES PARAL·LELES        

ESPECTACLE: 

TOUS ÉS LLEGENDA 

Per a tots els públics 

Diumenge 7. 19.30 
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les deu edicions del Festival. Un moment que anirà acompanyat de vi, gentilesa de 
Cap de Ruc i cervesa artesana, gentilesa de Tous d’Anoia. 
 
Serà en aquest moment que Sergi Vallès, passarà el relleu del Festival de Llegendes 
de Catalunya a una nova direcció a partir del 2020, en la onzena edició. 
 
SERVEI PER A PERSONES SORDES 
 
El Festival va eliminant les barreres que puguin existir, si bé ja gairebé tots els espais 
són accessibles per a persones amb mobilitat reduïda. Ara es posa a disposició del 
públic un formulari d’activitats accessibles en llengua de signes per a persones 
sordes i/o discapacitat auditiva (Intèrpret de LSC). 
 
 
ESPAI NADONS CAPRABO 
 
Un festival per a famílies que vol facilitar un espai per a nadons amb canviador, 
bolquers, tovalloletes i mircoones per a poder escalfar el biberó. També és el 
pàrquing de cotxets per a gaudir del festival. 
 
WIFI IGUANA 
 
L’empresa anoienca Iguana que ja ofereix serveis al municipi de Sant Martí de Tous 
reforçarà la xarxa wifi per als assistents amb punts wifi als espais del Festival. 
 
WEB VENTA D’ENTRADES 
 
El Festival posa a disposició el portal web d’entrades:  
https://entradium.com/ca/organizers/festival-de-llegendes-de-catalunya 
 
ZONA D’ACAMPADA GRATUÏTA 
 
Posem a disposició de tots aquells que vulguin fer nit a Sant Martí de Tous, una zona 
d’acampada gratuïta amb serveis i dutxes. S’hi pot dormir amb tenda, caravana o 
autocarava i només cal omplir el formulari per a fer la reserva. 
 
MUNICH 
 
L’empresa Munich uniforma al personal d’informació del Festival de Llegendes i 
sortejarà a través de l’esdeveniment un parell de bambes entre les seves xarxes 
socials i assistents a l’esdeveniment. 
 
XARXES SOCIALS 
 
“Calça’t unes Munich i fes el recorregut de llegendes amb CultRuta”   
Durant Festival: 
Publica una fotografia del festival amb l’etiqueta #fesllecat i segueix @fesllecat 
@munichsports @cultruta per entrar al sorteig 1 pack: Bambes Munich + Val doble 
per CultRuta 
Previ a festival  
Like a una publicació, compartir la publicaciól i segueix @fesllecat @munichsports 
@cultruta per entrar al sorteig 1 pack: Bambes Munich + Val doble per CultRuta 
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ORGANITZA_ 

CONTACTE _ 

DIRECCIÓ 

Sergi Vallès 

Tel. 619.46.25.50 

direccio@festivaldellegendesdecatalunya.cat 

REGIDORIA DE CULTURA 

Pau Mir 

mirmp@diba.cat 

Tel. 691.53.60.45 

WWW.LLEGENDES.CAT 

   PREMSA I COMUNICACIÓ 

  QUCUT – PRODUCCIÓ I COMUNICACIÓ 

 Rosa Burgos Mateu  

 premsa@festivaldellegendesdecatalunya.cat 

  Tel. 681.21.41.80 

 ZONA DE PREMSA – LINK DIRECTE 

https://www.festivaldellegendes.com/sala-de-premsa
WWW.LLEGENDES.CAT

