
Dissabte 5 de juliol       
       El Somni d’Alícia
           Pl. Ajuntament - 12h 

La companyia Teatre Nu de les mans de l’Alícia  
i els capgrossos de Tous fan arribar les llegendes.

       Trwitter
            Safareig - 13h (dinar popular-concurs)

Ornamenteu d’una llegenda la vostra truita, tuiteja-la  
i guanya un vol en globus amb Camins de Vent.

       Dansa: Dones d’Aigua
            Safareig - 17h 

EDT - Coreografia de les Encantades 
LÍQUID DANSA - Coreografia sobre la llegenda 
La tovallola de Blasi de Lleret.

          Robatori a les Encantades
           Safareig 17:40h (recomanem roba de bany)

Joc refrescant per a tota la família, aconsegueix el màxim 
de peces de roba de les Encantades i... 

          Racons de llegenda
           diverses localitzacions de 18:30 a 21:30h 

Escull, descobreix i escolta llegendes
 
 Racó de la Bruixa (L’Escala)
	 	 -	L’olla
	 	 -	La	ciutat	submergida
  Racó dels Llops (Rosselló)
 - La	fundació	de	Perpignan
	 						-	El	castell	de	Rosselló
  Racó de les Eixides Altes (Igualada)
  - La	llegenda	Aqualata	/	Verge	de	la	Pietat
	 	 -	El	nom	de	l’Anoia
  Racó de la Mina (Lleida)
  - La	verge	del	Blau
	 	 -	La	llegenda	de	l’espina
  Racó d’en Banyot (St. Martí de Tous)
	 	 - La	Sra.	de	Tous	/	La	Cérvola	Blanca
	 	 -	El	Torrent	Cavaller
	 	 Racó de Costa (Tarragona)
	 	 -	La	façana	de	la	catedral
	 	 -	La	comtessa	de	de	Tarragona
	 					

      

             Apagada de misteri
           Marcat al mapa. De 22:30 a 00:30h - 5 eur. 
										 		(aforament	limitat)

S’apaga l’enllumenat públic del nucli antic i s’il·lumina amb 
més de 6000 espelmes que marquen un recorregut  
amb llegendes catalanes de misteri teatralitzades.  
Un passatge tenebrós que culmina amb una última llegenda 
interpretada per l’actriu Anna Sahun, que convida a cremar 
els seus neguits, angoixes i pors a La Caldera de Tous.
La llegenda final és la gunyadora del Certamen Literari del 
FesLleCat, organitzat pel Laboratori de Lletres de Barcelona. 

        Dansa: Dones d’Aigua
            Safareig - 00h

LÍQUID DANSA - Coreografia sobre la llegenda  
La tovallola de Blasi de Lleret.

 La nit del cangur
           Safareig - de 00:30 a 1:30h 

L’actriu Chantal Aimée i el pianista Rafel Plana són  
els encarregats de fer arribar un recull de llegendes  
eròtiques a l’escenari del Safareig.

Diumenge 6 de juliol       
       Castells llegendaris
          Castell - de 10 a 13:30h 

Acosta’t als peus del Castell per escoltar llegendes dels 
castells de Bellaguarda, d’Orpí i la Torre de Rocafort  
de la mà del Col·legi de Teatre de Barcelona.

          Espai En-tendre
          Plaça Ajuntament - de 10 a 13:30h 

Construeix la llegenda amb En-tendre, empresa de jocs lúdics, 
un espai de lleure i creació per als més petits de la família. 
Descobreix amb ells la llegenda de la Cabra d’or.

          Llegendes de Jaume I
          Escenari Central - 12h 

Descobreix la personalitat de Jaume I : “la fermesa del rei”,  
“la sopa d’all”, “el rei i l’argenter jueu”, “El rei, l’abat  
de Poblet i l’emperador de la Xina” i “el rei del oficis”
 
          Dansa: Dones d’Aigua
          Safareig - 17h 

EDT - Coreografia de les Encantades 
LÍQUID DANSA - Coreografia La tovallola de Blasi
de Lleret

          Altaveu Popular
          Escenari Central - 17h

LLEGENDA DE LA MALAVELLA (Caldes de Malavella)
La Colla Gegantera i Grallers, amb la participació del  
poble de Caldes presenten La Llegenda de la Malavella  
que habitualment representen dins la Festa de la Malavella.

ESPECTACLE MUSICAL LA LLEGENDA DE SANT JORDI 
(Esplugues de Llobregat)
L’Esbart Vila d’Esplugues presenta una proposta original, 
una versió musicada de Sant Jordi.
SÀBAT DE L’EMBRUIXADA (l’Arboç)
L’Embruix.cat presenta un acte de l’espectacle itinerant  
de bruixes i éssers mitilògics de la Catalunya fantàstica.
       
         Tous és Llegenda
          Escenari Central - 13h

L’Esbart La Cérvola presenta un espectacle que parla de la 
immortalitat de les Llegendes, amb els capgrossos de la vila.
(Les llegendes adaptades en aquest espectacle han estat recollides per Elisa Vidal)

 
          Projeccions
          Aecom  - Consulta horaris al punt d’informació

ELS TRES SOLDATS (Andorra). Els soldats busquen refugi  
i reben aixopluc a cas d’una jove i una padrina.
LA QUARANTAMAULA (VALÈNCIA). La gata va pels 
teulats i s’emporta els petits que no van a dormir.

          Eulàlia, llegenda i passió
          Amics de Tous  - d’11 a 14h i de 16 a 20:30h dissabte 
    d’11 a 14h i de 16 a 18h diumenge

Exposició i extracte audiovisual de la representació  
de l’Esbart Ciutat Comtal de Barcelona. Un espectacle de 
dansa sobre la vida i passió de Santa Eulàlia.

          MercArt de la Bossa de Bou
            De 17 a 01h dissabte / de 10 a 20h diumenge

Mercat de productes i alimentació d’elaboració artesanal.

          Passejades amb Poni
          De 17 a 23h dissabte / de 10 a 20h diumenge - 3,50 / 3 eur. 

Escolta llegendes que s’han explicat en les anterirors  
edicions del FesLleCat tot passejant per l’entorn de Tous.
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Sant Martí de Tous
5 i 6 de juliol 

Venta d’entrades:
Les activitats són gratuïtes excepte les especificades al programa.

        Apagada de Misteri: 
             Al web del FesLleCat i al punt d’informació durant el dia 5 de juliol. 

Sortejos:

Es celebraran el dia 6 de Juliol i es farà saber al web a partir del dia 10.

• Per a tots els visitants
Omplint l’enquesta de valoració s’entra al sorteig de: 
- 1 pack de 2 entrades per a Selva Aventura (circuit pels arbres)
- 1 pack de 2 entrades de CULTRUTA (recorregut guiat per a conèixer 

les llegendes del nucli antic de Barcelona)

• Pels assitents a l’Apagada de Misteri: 
Comprant l’entrada s’entra al sorteig de:
- 1 nit a l’Hotel Llegendes de Girona Catedral**** 

• Etiqueta #jofesllecat 
Penjant una foto amb l’etiqueta #jofesllecat s’entra al sorteig de:
- 1 nit a l’Hotel Llegendes de Girona Catedral**** 

Obsequis i premis:

• Espai En-tendre
Tots els nens que participin a l’espai En-tendre rebran un llibre 
gentilesa de les Editorials Baula i La Galera.

• Punt d’Informació
- Emporta’t el Pack Super3 presentant el teu carnet de Súper. 
  (fins a acabar existències).
- Si tens de 0 a 12 anys demana el teu Pack Infantil 
  gentilesa de Caprabo
  (fins a acabar existències).

• Trwitter
- 1 vol en globus gentilesa de Camins de vent

L’organització es reserva el dret de suspendre o alterar l’horari dels actes recollits en aquest pro-
grama per qualsevol causa o situació no prevista. tots els actes del Festival estan organitzats per 
l’Ajuntament de Sant Martí de Tous en col·laboració amb l’Associació cultural “ésLlegenda”.
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