
Divendres 29 de juny
Arribada de les llegendes
Plaça de Fàtima - 21h - Gratuït

Enguany arriben molt ben acompanyades  per innaugurar 
el Festival de la mà del gegant del Serral de les forques.
 
Sopar Popular i Quina Llegenda
Plaça de Fàtima - 21:30h - adult: 13 eur. infantil: 9eur.

Sopar i Joc “Quina Llegenda” ofert pel Restaurant Don Paco 
animat per  les Martines de Tous i amb premis molt suculents 
apunt per a tots els participants.

Balla en català
Plaça de Fàtima - 1h - Gratuït

La plaça es converteix en l’escenari perfecte per rebre els 
Dj’s Pubilla i Hereu del Festival, dos personatges especials 
que punxen música en català.

MercArt de la Bossa de Bou
Carrer Major - 11:00 a 01:00h dissabte 
                       10:00 a 21:00 diumenge

El carrer Major de la vila es converteix durant el cap de 
setmana del festival en un mercat de productes artesanals.

Gimcanes de llegenda
Plaça de l’Ajuntament - 10-12:30h - Gratuït 
(es recomana portar roba de bany)

Tradicional de 6 a 12 anys 
Una proposta per gaudir de cadascun dels fets viscuts a la 
llegenda de la Bossa de Bou. Activitat divertida i refrecant. 

Amb Smartphones a partir de 12 anys
Un smartphone per grup serà l’eina per viure aquesta 
gimcana de llegendes urbanes. 

Llegendes del Cavaller d’Espinzella
Plaça de l’Ajuntament - 13:00h - Gratuït 

Espectacle familiar que recopila llegendes de castells de Ca-
talunya explicades pel mateix Cavaller. Riuràs i cantaràs.

Dones d’Aigua
Antic Safareig - 17:30 a 18:15- Gratuït

Coneix de més aprop algunes característiques d’aquests 
éssers fantàstics mitjançant la dansa i el joc d’aigua que 
t’ofereixen.

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 Catalans. 

1 - Racó de la Bruixa (Altafulla)
	 Vara	per	una,	per	dues,	per	tres
	 	Baixafulla
	 	El	gat	negre

2. Racó de les Flors (Montserrat)
	 Les	encantades
	 El	cap	de	mort
	 El	Timbaler	del	Bruc

3 - Racó d’en Martí (Sant Martí de Tous)
 La	Senyora	de	Tous
	 El	Torrent	Cavaller
	 La	Cèrvola	Blanca

4. Racó de les Voltes (Barcelona)
 El	Rei	i	el	sabater	
	 El	pou	i	les	monedes
	 La	fundació	de	la	ciutat 

5 - Racó d’en Banyot (Golf de Roses)
	 Les	sirenes	i	els	fadrins	encantats
	 El	pop	gegant	
	 El	dofí	negre

6 - Racó de les Eixides Altes (Vall d’Aran)
 Erulet	i	la	màgia	del	foc
	 La	maledicció	de	la	Maladeta

7 - Racó del Llops (Balears)
 El	drac	de	na	Coca
 El	salt	de	la	Bella	Dona

Els racons estan indicats en el mapa.

Apagada de misteri
23h (recorregut guiat) - 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 amb una última llegen-
da interpretada per l’actriu Susana Fawaz, 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. 

Cursa de la Senyora de Tous
Plaça de Fàtima - Hora: 09:00 a 12:00h 

Pels més agosarats oferim dos circuits d’una cursa d’alta mun-
tanya pels paratges més llegendaris de la vila.
Inscripcions a www.x-avi-cat. 

Passeig llegendari amb Burriccleta
Plaça de l’Ajuntament - 10:00 a 14:00h - Gratuït

Un passeig en bicicleta motoritzada acompanyat d’un per-
sonatge de llegenda.

Espai Creatiu Abacus
Plaça de l’Ajuntament - 10:00 a 14:00h- Gratuït

La Cooperativa Abacus amb el seu material didàctic, jun-
tament amb l’AEiG Movi, t’ofereixen un espai de creació 
artística. 

Llegegantada
Plaça de l’Ajuntament - 11:00h - Gratuït

Coneix la història que hi ha al darrera de la parella de 
gegants que ens visita aquest any: Bernat i Beatriu de Tous, 
de Sant Llorenç del Penedès.

La Llegenda Convidada : Guatemala
Ateneu 18:30 a 20:00 - 2 eur.

Una trobada cultural rebent llegendes llunyanes que 
ens porta la companyia Chumbala Cachumbala amb 
l’espectacle de titelles “Juanita sin miedo” i un posterior 
col·loqui.

Comiat de les Llegendes
Plaça de l’Ajuntament - 21:00h - Gratuït

Cantata teatralitzada de Llegendes per part dels alumnes 
de l’Escola Cèrvola Blanca.

I per finalitzar el Festival,  l’Esbart Cèrvola Blanca es reacti-
va per presentar un nou ball amb el capgròs del Panna per 
acomiadar les Llegendes fins l’any vinent.

Dissabte 30 de juny

Diumenge 1 de juliol



Organitza:

Amb el suport de:

Mitjans de comunicació oficials:

Patrocinadors oficials:

Col·laboradors oficials:

Col·laboradors:

Venda d’entrades
Apagada de Misteri: 
• Al punt d’informació del Festival durant el dia 30 de juny.

Llegenda Convidada:
• Al punt d’informació del Festival o 30 min. abans a les 

taquilles de l’Ateneu (Local Municipal). 
• Gratuït per a: Socis del Club Super 3 i fills menors de 12 

anys dels socis d’Abacus. 

Sortejos
Es celebraran el dia 1 de Juliol i es farà saber al web i en 
acabar “el comiat de les llegendes”.
Per a tots els visitants
Omplint l’enquesta de valoració entres al sorteig de:
• 1 pack de 2 entrades per a cadascuna de les seus del 

Museu d’Arqueologia de Catalunya.
• 1 pack de 2 entrades de CULTRUTA (recorregut guiat per 

a conèixer les llegendes del casc antic de Barcelona)
Assitents Apagada de Misteri
Amb la compra d’una entrada per l’APAGADA DE MIS-
TERI entres en el sorteig d’una nit per a dues persones a 
l’HOTEL LLEGENDES DE GIRONA amb esmorzar inclòs.

Obsequis
Espai creatiu Abacus: 
• A tots els nens que vinguin de l’espai Creatiu Abacus 

rebran un llibre infantil de l’Editorial Baula i la Galera 
(podran escollir)

Punt d’informació: 
• Pack Super 3, amb el carnet de Súper. Pack Infantil. (fins 

a acabar existències).

L’organització es reserva el dret de suspendre o alterar l’horari dels actes recollits en aquest 
programa per qualsevol causa o situació no prevista. Tots els actes del Festival estan organit-
zats per L’Ajuntament de Sant Martí de Tous en col·laboració amb l’Associació esLlegenda.

 - Racons de llegenda

 - Recorregut apagada de misteri

           Inici del recorregut

 - Zona del MercArt de la Bossa de bou

 - Llegenda convidada (Guatemala)

 - Sopar i Quina Llegenda

 - Cursa de la Senyora de Tous

 - Dones d’aigua

 - Zona infantil i comiat de les llegendes

 - Bars

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