
Divendres 5 de juliol
       Arribada de les llegendes
            Escenari central - 21:30h 

Les llegendes arriben acompanyades dels seus personatges 
i de Batinkat, un grup català de percussió.

       Degusta Tous i Quina Llegenda
            Pl. de Fàtima - 22h - adult: 13 eur. infantil: 9eur.

L’oportunitat per degustar els plats dels restaurants de Tous 
i  “Quina Llegenda” amb premis molt suculents apunt per a 
tots els participants.

       Balla en català
            Pl. de Fàtima - 1h 
La plaça es converteix en l’escenari perfecte per rebre a 
Faèrica i la seva música.

       Gimcanes de llegenda
              Escenari Central 10-12h (recomanem roba de bany)

Tradicional de 6 a 12 anys 
Gaudeix dels fets viscuts a la llegenda de la Sra. de Tous. 
Activitat divertida i refrecant. 

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

       Un país de contes
            Escenari Central 12:30h
Espectacle familiar. De la mà de personatges llegendaris 
viatja en un tres i no res per les terres catalanes.

       MercArt de la Bossa de Bou
       Estelània
15 a 01h dissabte / 11 a 15h diumenge
Mercat de productes artesanals i fira independentista.

       Presentacions literàries
            Escenari Central - 17 a 18h
17.00 h - “Introducció a la h. de Catalunya: nova perpecti-
va” per Carles Camp, Joan Cavaller i Armand Sanmamed. 
17.30 h - “Desmuntant la caverna” per Jofre Llombart. 
18.00 h - “Despertaferro” per Jesús Monje.

       Dones d’Aigua
                 Safareig - 17 a 18:15h  (recomanem roba de bany)
Coneix de més aprop aquests éssers fantàstics mitjançant la 
dansa i el joc d’aigua que t’ofereixen.

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

Escull, descobreix i escolta diferents llegendes catalanes.
 

 Racó de la Bruixa (Figueres)
	 	 -	L’atac al campanar de Figueres
  - La tramuntana
  Racó de les Flors (Ripoll)
 - El nom de Ripoll
       - Sant Eudald i les campanes
  Racó dels Llops (Anglès)
  - A Anglès el diable hi és
  - La roca del castell
  Racó de les Voltes (Sant Martí de Tous)
  - La Sra. de Tous / La Cérvola Blanca
  - El Torrent Cavaller / Verge de Sentfores
  Racó de les Eixides Altes (Calafell)
	 	 - El nom del castell de Calafell
  - La dama Roja
  Racó de Costa (Eivissa)
  - La Llegenda des Vedrà
  - Els fameliars

      Estelada de colors
            Inici Fira Estelània - 22h - 1 eur. 
  
Encesa de l’estelada d’espelmes apadrinades pels assistents.

	       Apagada de misteri
           Marcat al mapa. 22:30h - 4 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 lle-
gendes catalanes de misteri teatralitzades, un passatge tene-
brós que culmina amb una última llegenda interpretada per 
l’actor Fermí Fernández, que convida a cremar els seus ne-
guits, 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. 

       Llegenda Convidada - Jazz
           Safareig - 23 a 2h 

El safareig es converteix en un lloc de trobada on Jordi Ra-
bascall i Albert Caire seran els encarregats de posar veu i 
múscia a la història del Jazz passant per diferents llegendes 
urbanes que envolten aquest estil musical i els seus músics.

       Castells llegendaris amb
       Burricleta
            Safareig - 10 a 13h 

Un passeig en Burricleta acompanyat d’un personatge que 
t’acostarà a les llegendes del Castell de Montsoriu.

       Espai Creatiu Anfisa
            Safareig - 10 a 13h 
Anfisa amb el seu material didàctic i l’AEiG Movi, t’ofereixen un 
espai de creació artística a partir de les llegendes d’engunay. 

       Cançons del 1275 fins avui
            Escenari Central 11:30h
Cançons tradicionals amb Sergio Dantí, que t’acosten a la 
sensibilitat, la història i l’alegria d’un poble reflectida en les 
seves cançons.

       Algun altre suggeriment...
                  Escenari Central 12h
“Algun altre suggeriment resolutiu i coherent que no sigui 
un estat independent?”. Quim Vila presenta ara aquest nou 
espectacle humorístic inspirat en el procés independentista.

       Tous és Llegenda
             Plaça MM Girona, Antiga Pl. Major - 13h
L’Esbart “Cérvola Blanca” presenta un espectacle que parla 
de la immortalitat de les Llegendes, estrenant un nou ball 
amb el capgròs  de la Sra. de Tous i del Panna per tancar 
la IV edició del Festival de Llegendes de Catalunya.
(inclou una versió del poema “La Senyora de Tous” d’Elisa Vidal)

 Exposicions
 Amics de Tous  - Consulta horaris al punt d’informació
- 10 il·lustracions de Gemma Navidad sobre les llegendes 
del Montseny a partir del recull d’Apel·les Mestres. 
- Carles Puche exposa les il·lustracions que es recullen al 
llibre “Històries Vagues”. Algunes d’elles han inspirat el re-
corregut de l’Apagada de Misteri d’enguany.

Dissabte 6 de juliol

Diumenge 7 de juliol
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Venda d’entrades:
Les activitats són gratuïtes excepte les especificades al programa.
        Apagada de Misteri: 
            Al punt d’informació del FesLleCat durant el dia 6 de juliol. 

Sortejos:
Es celebraran el dia 7 de Juliol i es farà saber al web a patir del dia 10.

· Per a tots els visitants
Omplint l’enquesta de valoració entres 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 casc antic de Barcelona)

· Pels assitents a l’Apagada de Misteri: 
Comprant la teva entrada entres al sorteig de:

- 1 nit a l’Hotel Llegendes de Girona Catedral**** 

- 2 entrades de CULTRUTA

Obsequis i premis:
· Espai Creatiu Anfisa
Tots els nens que participin a l’espai Creatiu Anfisa rebran un llibre 

gentilesa de les Editorials Baula i La Galera.
· Punt d’Informació
- Emporta’t el Pack Super 3 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).

·Concurs Quina Llegenda
- 1 vol en globus gentilesa de Camins de vent

- 2 entrades per a cadascuna de les seus del MAC.

- 2 entrades per a cadascuna de les seus del MAC + Apartament a l’Escala
- 2 entrades de CULTRUTA

- 1 nit a l’Hotel Llegendes de Girona Catedral**** 

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 organitzats 
per l’Ajuntament de Sant Martí de Tous en col·laboració amb l’Associació cultural “ésLlegenda”.

Organitza:

Amb el suport de:

Amb la participació de:

Mitjans de comunicació oficials:

Col·laboradors oficials:

Col·laboradors:

i

Col·laboradors sopar Degusta Tous:

Aigua: Carbonicas Patu / Vi: Josep Carreras / Cafè i servei: Cafès Novell / Gots Beguda: Beisa
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Sant Martí de Tous
5, 6 i 7 de juliol 
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