
Divendres 1 de juliol

Arribada de les llegendes
Plaça de l’Ajuntament - 21h - Gratuït

Enguany les llegendes arriben molt ben acompanyades i a 
punt per innaugurar el Festival. 

 Concurs “passa-llegenda”  
i sopar popular 
Plaça de l’Ajuntament - 21:30h - 12 eur.

Sopar-Concurs ofert pel Restaurant l’Eucaria i animat pel 
Grup de Teatre Dilluns al Vespre amb la Família de les Mar-
tines de Tous. 

Concert de rumba amb els Bergants
Plaça de l’Ajuntament - 1h - Gratuït

Després del sopar,la plaça es transforma en una festa amb 
Els Bergants, format per integrants de Terratombats.

MercArt de la Bossa de Bou
Carrer Major - 11:00 a 20:00h - dissabte i diumenge

Una iniciativa nova per aquesta edició. El carrer Major de 
la vila es converteix durant el cap de setmana del festival en 
un mercat de productes artesanals.

Gimcana de llegenda
i espectacle de màgia
Plaça de Fàtima - Piscina Municipal - 10-13h - Gratuït

Una proposta enfocada a tots els públics, enguany basada 
en la llegenda El Torrent Cavaller. La gimcana comença a 
la Plaça de Fàtima i acaba amb un espectacle de màgia a 
les 13:00 a la Piscina Municipal, amb l’accés gratuït durant 
tota la jornada.

Racons de llegenda
De 18:30 a 21:30 - Gratuït

Un recorregut itinerant on pots escollir l’ordre amb el qual 
visitar i escoltar diferents llegendes d’arreu dels Països Cata-
lans. Els racons estan indicats en el mapa.

1 - Racó de la Bruixa 
 (Llegendes de la Garrotxa)

	 •	La	gorga	dels	dimonis
	 •	La	pujada	del	gegant

2. Racó de les Flors 
 (Llegendes del País Valencià)

	 •	El	jugador
	 •	El	dragó	del	patriarca

3 - Racó dels Llops 
 (Llegendes dels Pririneus)

	 •	La	tomba	de	Pirene
	 •	El	gegant	de	la	neu
	 •	Canigó,	olimp	de	les	fades

4. Racó de les Eixides Altes 
 (Llegendes de la Vall del Corb)

	 •	Llegendes	del	Rector	de	Vallfogona
	 •	La	Babau

5 - Racó de la Mina 
 (Llegendes de les Balears)

	 •	Fava	favera
	 •	Ous	de	somera

6 - Racó de la Plaça Major 
 (Llegendes genèriques de Catalunya)

	 •	La	contesa	de	Carmançò
	 •	El	drac	de	Banyoles

7 - Racó Sant Jordi
 (Llegendes de Sant Martí de Tous)

	 •	La	Senyora	de	Tous
	 •	El	Torrent	Cavaller
	 •	La	Cérvola	blanca

Apagada de misteri
23h (recorregut itinerant) - 3 eur. (aforament limitat).

S’apaga l’enllumenat públic del casc antic i s’il·lumina  amb 
més de 6000 espelmes que marquen un recorregut fins als 
peus del castell.

Llegendes de misteri i bruixes catalanes converteixen el camí 
en un passatge tenebrós que culmina a la Plaça Major de 
Sant Martí de Tous. Allà, una última llegenda interpretada 
per la popular i polifacètica Lloll Bertran, que en acabar 
convida a tots els espectadors a cremar els seus neguits, an-
goixes i pors a La Caldera de Tous, i tot això acompanyat 
d’un Rom Cremat. 

• Venta d’entrades al punt d’informació del Festival durant el dia 
2 de juliol. 

• Les entrades tenen marcada l’hora d’accés al recorregut 
• Amb la compra de l’entrada participes a un Sorteig molt es-

pecial: l’Hotel Llegendes de Girona Catedral**** us convida a 
viure una nit màgica a Girona i esmorzar al Pou dels Capricis.

Cursa de muntanya   
de la senyora de tous
Plaça de Fàtima - Hora: 08:00 a 12:00h - 15/18 eur.
Pels més agosarats oferim una cursa d’alta muntanya d’uns  
19 Km i amb un desnivell de 920 metres positius. Hi ha servei 
de guarderia, carpes de productes i serveis variats. 
Inscripcions a www.x-avi-cat. 

Jocs amb història
Plaça de l’Ajuntament - 11:00 a 14:00h

Una selecció de jocs que respon a la voluntat d’oferir ac-
tivitats tradicionals, així com segures i sense esperes, per 
promoure la participació del públic i enriquir el Festival.

GASTRONOMIA
Els restaurants de la població ofereixen un menú temàtic 
sobre llegendes durant l’edició del Festival.
Per l’APAGADA DE MISTERI, podeu adquirir la vostra en-
trada juntament amb el menú i restaurant que escolliu dins 
de les ofertes exposades al Punt d’Informació.

Dissabte 2 de juliol

Diumenge 3 de juliol



pr
ese

nt
ac

ióSant Martí de Tous, com moltes altres poblacions catala-

nes, té al seu darrere un número molt ampli de llegendes 

populars de fons històric que s’han anat transmetent de 

generació en generació. Sabem que aquestes ens han 

arribat totes a través de la llengua oral, per això seguim 

amb l’objectiu de recuperar aquesta via tradicional. Això 

és el que donà motiu l’any passat al naixement del Festi-

val Tous és Llegenda.

El nostre repte d’enguany, consisteix en seguir posant a 

disposició dels visitants les històries i llegendes populars 

que coexisteixen arreu dels països catalans, però sobretot 

consolidar el naixement d’aquest Festival únic a les nos-

tres terres. 

L’any passat tot formava part d’una il·lusió, aquest any 

encaminem la segona edició amb la mateixa força, i es-

perem que tu també gaudeixis de cadascuna de les pro-

postes que t’oferim a continuació.

Avui, un any més, Tous és Llegenda.

Nídia Tusal i Sergi Vallès
Direcció del FesTELL 2011

L’organització es reserva el dret de suspendre els actes recollits en aquest programa  
o d’alterar-ne l’horari per causes meteorològiques o per qualsevol altra situació imprevista.

Direcció artística:
Sergi Vallès i Nídia Tusal

Gestió tècnica, administració i recursos:
Ajuntament de Sant Martí de Tous

Producció:
Associació Cultural És Llegenda

Premsa:
Anna Omedes

Equip artístic:
 Companyia Dilluns al Vespre, Companyia Va de Contes, Veïns de Tous,  
Mònica Torra, Rosa Vilanova, Arnau Vinós, Gerard Borrell, Albert Prat  

i Lloll Bertran.

Equip organitzador
Marta Claramunt, Gabriel Junyent, Enric Mir, Pau Mir, Marc Pons,  
Núria Riba, Enri Senserrich, Nídia Tusal, Sergi Vallès, Elisa Vidal,   

Associació d’empresaris i comercients de Tous (AECOM).

Agraïments
L’organització vol agraïr expressament l’esforç de les persones  

que col·laboren dessinteressadament en aquest festival, 
així com a tota la vila de Tous, que fa possible l’èxit d’aquest esdeveniment.

Patrocinis:
Botton Igualada, Jardineria Morera, Ca l’Amigó, Josep Torà,  

Ebanisteria Josep puig, Camil Elias, Construccions Josep M. Vidal,  
Bar Don Paco, Cal Codina, Farmàcia de Tous - J. Domènech,  

la Plaça, Construccions Xaró, Estètica Laura, Jordi Jardiner, Petrolis Anoia,  
Estanc Cal Ton, l’Eucaria, Elias i Dalmau, Cal Fuster de la Plaça,  

l’Ateneu, Cabell d’Àngel, Construccions López, Bumback, Senserrich, S.L.,  
Agro Comercial Claramunt i Josep Estruch.
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 - Racons de llegenda

 - Zona apagada nocturna - Recorregut itinerant
           - Inici del recorregut itinerant

 - Zona del MercArt de la Bossa de bou

 - Cursa de la Senyora de Tous

 - Jocs Tradicionals

i  - Ajuntament, punt d’informació, 
        venda de tiquets i lavabos - Carrer Carretera, 16


