
Del 30 de juny al 3 de juliol
SANT MARTÍ DE TOUS 2022



Dijous 30 de juny

21.00h - Al Castell de Tous
ENSEMBLE SPATIUM: 
‘JAUME I: MÚSICA DE FETS I LLEGENDES’
La vida de Jaume I El Conqueridor i les cròniques sobre els seus 
fets són tan plenes d’esdeveniments històrics com d’històries 
fabuloses. Aquesta dualitat és la que dona alè a l’obra que aquí 
presentem, que és una visió personal, tant pel que fa a la his-
tòria i la llegenda com pel que fa a la música de les aventures 
d’aquest personatge. Els elements del folk contemporani, de la 
música medieval, clàssica i les músiques del món, la varietat 
d’instruments d’orient i occident, a més de l’aportació de textos 
històrics i poètics, fan d’aquest concert un veritable viatge ini-
ciàtic a aquesta apassionant època.

   Preu: 2€ | Durada: 70’  
Patrocina: Espai Gastronomia

Divendres 1 de juliol

d’11.00h a 14.00h- A l’Ateneu
LA CERVICAL: 
‘TALLER DE LLEGENDES RECICLADES’
El taller de llegendes reciclades neix com a complement del pro-
per espectacle del col·lectiu La Cervical, Éssers humans i altres 
monstres dels voltants. El taller és un element protagonista en 
un projecte escènic en si mateix, que vol escenificar de forma 
artística llegendes de diferents territoris  fent servir només ma-
terials reciclats: des de residus plàstics que tenim per casa, fins 
a roba que ja no utilitzem o utensilis que s’han espatllat i que 
han deixat de tenir una vida útil.

   Preu: 2€ - Gratuït amb el Carnet Super 3  
Durada: Sessions de 40’ | Col·labora: Creu Roja  
Companyia en residència

18.00h - Al Safareig
CERCAVILA TOUS ÉS LLEGENDA 
Els personatges de les llegendes de Tous, les melodies del fes-
tival interpretades per l’escola de música i la coral, l’esbart i el 
gegant Tinet, els capgrossos de llegendes, el ball de faixes i 
l’escola de circ, tots els elements de la cultura popular de la vila, 
es troben per passejar pels carrers i donar el tret de sortida als 
actes del festival. La cercavila es durà a terme pel carrer Major, 
el carrer Carretera i acabarà amb una exhibició de tots els grups 
participants a la Plaça de Fàtima.

   Preu: Gratuït | Durada: 60’ | Patrocina: Raona

20.00h - A la plaça de l’Ajuntament
COBLA LLUÏSOS: ‘LES ÀNIMES DEL PIRINEU’
Les ànimes del Pirineu és una proposta musical i literària que 
vol apropar, de forma amena i amb un format atrevit i singular, 
l’essència musical de la cobla i els elements més arrelats, nos-
trats i a la vegada fantàstics, de les llegendes del nostre país. 
Llegendes inèdites inspirades en l’essència de les nostres mun-
tanyes, el Pirineu, de bruixes, dracs, gegants, trementinaires  i 
altres éssers fantàstics. Aquesta proposta és un espectacle fet 
a mida pel Festival.

    Preu: 2€ | Durada: 70’  
Patrocina: Proquip

21.30h - A la Casa del Teatre Nu
INCA TEATRE: ‘PORTES OBERTES, L’EPÍLEG’
En un edifici, 4 dones arrosseguen una llegenda. Formen part 
d’un mateix mecanisme i estan atrapades en els seus desitjos 
de poder. En un altre lloc, al mateix temps, una assemblea s’es-
tà organitzant per millorar les condicions del poble on viuen. 
Quan els dos mons es troben, no sempre la justícia triomfa. Un 
espectacle itinerant per diferents racons de La Casa del Teatre 
Nu i altres espais del poble.

   Preu: 2€ | Durada: 80’  
Patrocina: Serralleria Brunet  
Companyia en residència

Dissabte 2 de juliol

10.00h - 11.00h - Al Castell de Tous
AMICS DE TOUS: VISITA GUIADA AL CASTELL
Els amics de Tous ens conviden a conèixer la història mil·lenària 
del castell que presideix el poble. El castell de Tous es troba 
documentat des de mitjans del segle X. Formava part de la línia 
de castells fronterers dels comtats catalans amb Al-Àndalus i 
va evolucionar des d’un castell romànic fins a transformar-se 
en l’imponent edifici que veiem avui i que domina tot el poble 
de Tous. Al voltant del castell s’hi han originat moltes de les 
llegendes que han arribat fins als nostres dies i que, en bona 
mesura, són l’arrel del nostre festival.

 Preu: 2€ | Durada: 50’ | Patrocina: Amics de Tous



11.00h - 12.00h - A la Casa del Teatre Nu
LABERTA DELPOBLET: 
‘EL CARGOL I L’HERBA DE PONIOL’
Adaptació amb cantarelles del conte tradicional El cargol i l’her-
ba de poniol. Vet aquí un cargol que volia anar a veure el forat 
d’on surt el sol... Camina que caminaràs, va agafar tant mal de 
panxa, que va necessitar fer-se unes herbetes... però, ai las!, 
com costaven d’arrencar! Sort de la granota, la marieta o l’es-
carabat, que l’ajuden a estirar! Voleu saber si ho aconseguirà? 
Una història de sempre amb alguns canvis per als més menuts 
de casa.

   Preu: 2€ | Durada: 35’  
Patrocina: La Lloca

11.00h - A l’Espai Llegendes 
LA COMPANYIA SGRATTA: 
‘LA PRINCESA AMB TEXANS’
Al País del Poble Sec fa temps que no hi plou, i per acabar-ho 
d’arreglar, un terrorífic drac es beu la poca aigua que raja de la 
Font Dolça. Aconseguirà la princesa Maribel fer fora el drac? 
Ho aconseguirà el Cavaller? Arribarà finalment l’aigua al poble? 
Prepareu-vos, perquè dos peculiars venedors ambulants ens ex-
plicaran aquesta fantàstica llegenda. Coneixerem una princesa 
molt especial, que amb l’ajuda d’una pila de personatges, ens 
ensenyaran que l’important no és qui ets, sinó com ets.

    Preu: 2€ - Gratuït amb el Carnet Super 3  
Durada: 55’ | Patrocina: Ca la Noia  
Entrada per sota l'Església, menys les persones amb 
mobilitat reduïda

12.00h - Itinerant des del Safareig fins a la pl. de l’Ajuntament
CIA PATAWA: ‘PASSEJANT EL DRAC’
El drac arriba a la contrada i té molta gana, es vol menjar les 
plantes, les pedres, la sorra de sota les pedres, les flors, els in-
sectes de les flors...i fins i tot sembla que es voldrà menjar els 
barrets, les samarretes... a veure si te’l trobes i se’t menjarà les 
sabates també! Un espectacle d’animació de carrer per a tots 
els públics, amb música tradicional.

   Preu: Gratuït | Durada: 60’  
Patrocina: Versàtil Green

12.30h - Al Casal
PRODUCCINES VIRIDIANA: 
‘EN LA CADIERA’
En la cadiera recull històries nascudes als pobles d’Aragó i les 
serveix acompanyades d’algunes de les cançons més entran-
yables de la tradició popular, sense deixar de banda els temes 
actuals. Un espectacle d’actors, titelles i músics amb els quals 
podrem gaudir de les històries que s’explicaven al costat de la 
llar de foc: llegendes de les muntanyes i del pla, mites de ge-
gants i nimfes, contes de follets i bruixots i un munt de cançons.

     Preu: 2€ - Gratuït amb el Carnet Super 3 
Durada: 60’ | Patrocina: UCG Rent a Car  
Companyia Aragonesa

12.30h - Al Safareig
FUNDACIÓ MALLORCA LITERÀRIA: 
‘CANTEN I CONTEN’
Coneixeu l’Illa dels Tresors? Fa temps tothom la coneixia amb 
aquest nom. Però ara la coneixem com Mallorca. Diuen que en 
aquesta petita illa de la Mediterrània hi ha escampades, com 
tresors, per tot el territori, moltes llegendes i personatges lle-
gendaris. Vols descobrir quines històries guarda l’illa? A més 
d’escoltar-les, et convidem a descobrir el joc digital de l’Illa dels 
Tresors per viure aventures llegendàries des de casa o qui sap 
si de viatge per Mallorca!

   Preu: 2€ | Durada: 60’  
Col·labora: Fundació Mallorca Literària  
Companyia Mallorquina

13.00h - A l’Espai Llegendes
KIDS XS DE CATALUNYA RÀDIO
Un any més arriba al festival el programa Kids XS de Catalunya 
Ràdio. Conduït per en Pau Guillamet i la Txell Bonet, Kids XS” 
està pensat com a contingut multiplataforma orientat a pares i 
mares, famílies amb criatures entre 0 i 10 anys. “Kids XS” es pot 
sentir a la ràdio i seguir amb participació a Instagram i Twitter. 
Veniu a escoltar i participar en directe d’aquesta edició del pro-
grama centrada en el Festival de Llegendes de Catalunya.

   Preu: Gratuït | Durada: 60’  



13.30h - A la plaça de l’Ajuntament
CONCERT VERMUT AMB: BETZUCA 
BETZUCA, 25 ANYS
Betzuca és un torrent del Vallès d’on són originàries les dues in-
tegrants d’aquesta formació. Tal com feien els músics d’abans, 
porten la música i la festa dins de les fundes dels seus instru-
ments. Violí, acordió diatònic i veu -instruments portàtils- són 
els protagonistes d’aquest concert. Una formació de butxaca 
que ha recorregut durant 25 anys tota la geografia catalana.

   Preu: 2€ | Durada: 60’  
Patrocina: Camil Instal·lacions

17.00h - 19.00h - A la Casa del Teatre Nu
COMPANYIA JORDI FONT: 
‘ELLS I JO O AQUELLA SENSACIÓ QUE ELS ARBRES ET MIREN’
Ells i jo és una història d’històries fantàstiques amagades al 
cosidor de l’àvia, a les golfes o al pati de casa els avis. Un es-
pectacle commovedor que a través dels records d’infantesa ens 
endinsa al món imaginari que perdem a mesura que ens fem 
grans, per descobrir una història real que va marcar la vida de 
tota una família.

 +13 anys   Preu: 2€ | Durada: 50’  
Patrocina: Serralet  
Companyia en residència

17.00h - 18.00h - 19.00h - Al Parc Bató
INFANTILADES: 
‘INFANTS DE SOL I LLUNA’
Espectacle itinerant i ritual d’arts escèniques on celebrem el 
solstici d’estiu partint de la tradició i la llegenda de les dones 
encantades. És un espectacle dirigit al públic infantil, que busca 
unir la natura, la màgia i la creativitat, a la recerca d’una altra 
manera de celebrar i de conèixer les llegendes antigues de la 
nostra cultura.

   Preu: 2€ | Durada: 40’  
Patrocina: Respira  
Companyia en residència

18.00h - 20.00h - A la Casa del Teatre Nu
FUNDACIÓ PERE CLOSA: 
‘CONTES RROMANE’
Dos educadors i artistes gitanos, acompanyats de guitarra en 
directe, narren i escenifiquen contes populars de la seva cultura, 
introduint l’idioma gitano i explicant l’origen del seu poble amb 
una acció lúdica i dinàmica que promou la participació dels es-
pectadors.

   Preu: 2€ | Durada: 60’  
Col·labora: Cal Codina

18.30h - 19.30h - Al Safareig
LABERTA DELPOBLET: ‘LA REMEIS’
La Remeis, reconeguda trementinaire i remeiera, omplirà la ses-
sió d’aromes, contes, llegendes i demés xafarderies relaciona-
des amb el món de les herbes remeieres. Una sessió de contes 
per descobrir els orígens i les creences de les plantes medici-
nals més populars.

   Preu: 2€ | Durada: 50’  
Patrocina: Manutec

19.00h - A la plaça de l’Ajuntament
DIODE: ‘ETHYMOS’
Diode presenta el seu primer disc Ethymos, format íntegrament 
per cançons tradicionals catalanes com El testament d’Amèlia, 
Muntanyes del Canigó, El mariner o La cançó del lladre. La for-
mació és un duet violí-guitarra que va néixer l’any 2019 com a 
col·laboració entre Joan Torrentó Vilarnau (violí) i Pau Mainé 
Torres (guitarra), dins el marc del Grau Superior del Taller de 
Músics.

   Preu: 2€ | Durada: 55’  
Patrocina: Points 2 Control Informàtica



20.30h - Al Casal
ASSUMPTA MERCADER I A PIACERE GRUP VOCAL: 
‘(LA) MONTSERRAT’
(La) Montserrat vol donar a conèixer el patrimoni immaterial 
de les muntanyes de Montserrat. Les llegendes que hem triat 
daten de quan les històries no s’escrivien, sinó que s’explicaven 
vora el foc. Pels seus arguments i per la seva qualitat històrica, 
humana i literària estem convençuts que, com deia Sara Llo-
rens, tot i haver nascut formant part de la cultura oral, local i 
possiblement de la mà de persones analfabetes, mereixen ser 
considerades com a literatura universal. Espectacle dirigit per 
Sergi Vallès.

    Preu: 2€ | Durada: 65’  
Col·labora: Fira Mediterrània  
Coproducció del Festival de Llegendes

22.00h - A la plaça de l’Ajuntament
MATEU XURÍ I GERMANS MARTORELL: 
‘GLOSA MUSICADA’
Glosa musicada ha aconseguit d’una manera fresca, innovadora i 
autèntica i, sense deixar de mirar les arrels, l’actualització de les 
gloses tradicionals de les Illes Balears. És a partir de la fusió i 
l’evolució que s’ha de mantenir viva la cultura popular. Per aquest 
motiu, els germans Martorell i en Mateu Xurí fusionen glosa i mú-
sica, i entremesclen peces tradicionals i d’autor amb diferents 
instruments i tonades amb lletres inèdites.

    Preu: 2€ - Gratuït amb el Carnet Super 3  
Durada: 75’  
Patrocina: Promocions i obres Miquel López  
Companyia mallorquina

22.30h - 23.00h - 23.30h - 0.00h - 0.30h - 1.00h 
A l’Espai Llegendes
L’APAGADA DE MISTERI
L’Apagada de Misteri és un dels moments més esperats del De-
Llegendes. El poble apaga l’enllumenat públic i s’il·lumina tot 
el casc antic amb milers d’espelmes que condueixen el públic 
per diferents racons del poble. Aquest és el moment en què els 
habitants de Sant Martí de Tous són els protagonistes de la nit. 
Diferents escenes inspirades en llegendes i històries obscures 
convertiran el recorregut en un passatge de misteri que culmi-
narà als peus del Castell.

   No recomanat per a persones amb mobilitat reduïda  
Preu: 10€ | Patrocina: Respira  

Diumenge 3 de juliol

11.00h - A l’Espai Llegendes
CIA TEATRE DE L’AURORA: 
‘PER QUÈ BALLA EN JAN PETIT?’
Tres trobadors de llegendes, que recorren el món cercant anti-
gues històries, viatgen a Vilafranca de Roergue, un poble situat 
a l’antiga regió d’Occitània, per descobrir-nos la veritable his-
tòria d’en Jan Petit. I és que el protagonista de la popular cançó 
infantil, que tothom ha ballat, no va ser un bufó ni un joglar: va 
ser un barber occità que va liderar una revolta popular sense 
precedents. Una fascinant història feta cançó en un muntatge 
que captivarà grans i petits.

      Preu: 2€ - Gratuït amb el Carnet Super 3
Durada: 55’ | Patrocina: Cal Codina  
Entrada per sota l'Església, menys les persones amb mobilitat reduïda

12.00h - Al Casal
TEATRE LA CAIXETA: 
‘ESTRELLES’
Dues germanes comparteixen la seva infantesa, la seva madu-
resa i la seva vellesa mentre les estrelles contemplen els seus 
jocs, les seves alegries i les seves penes. En una muntanya rus-
sa d’emocions les dues actrius fan un recorregut per tota una 
vida. Una infantesa on tot és nou i divertit, una maduresa plena 
de presses on no hi ha temps per a veure les estrelles i una 
vellesa on tornem a connectar amb la nostra infantesa amb un 
gran aire de nostàlgia.

   Preu: 2€ | Durada: 35’ | Patrocina: Tecnifoc  

Companyia Valenciana

12.00h - Itinerant del Safareig fins a la plaça de l’Ajuntament
MATITO TITELLES: 
‘TOMASSA LA XATARRINA’
Un espectacle en forma de cercavila que parteix d’una entranya-
ble àvia, la Tomassa amb el sobrenom de la Xatarrina, que plany 
les oportunitats que no va tenir però que alhora celebra la intel- 
ligència de saber viure amb plenitud allò que la vida li ha donat. 
La Tomassa està acompanyada per quatre manipuladores que 
van alternant-se les posicions donant-li veu i dialogant-hi.

     Preu: Gratuït | Durada: 60’  
Patrocina: Versàtil Green  
Companyia en residència



12.30h - Al Safareig
MICRO TROUPE: 
‘EL FALCÓ I EL PRÍNCEP’
Mir Geribert se sent presoner a les seves terres, pel fet de de-
pendre del Comtat de Barcelona. Tot observant el vol d’un falcó 
s’adona de les seves ànsies de llibertat i gràcies a l’ajuda d’una 
falconera sarraïna, aconsegueix ensinistrar-lo i emprendre el 
seu propi vol. Un espectacle de titella de guant que ens endinsa 
en la llegenda del castell d’Olèrdola.

   Preu: 2€ | Durada: 45’  
Patrocina: Hospital Veterinari de Catalunya

13.00h - A la plaça de l’Ajuntament
TITIRITEROS DE BINÉFAR: 
‘DRAGONCIO’
Una versió de la llegenda de la princesa i el drac, però posada 
cap per avall, amb anècdotes manllevades d’altres contes. Així, 
al poble hi ha una invasió de rates, la cova per obrir-se necessita 
sentir “Obre’t Sèsam”, i la princesa diu al príncep “Quins ulls més 
grans tens!”. El final…, el final és un secret. La música està inter-
pretada en directe amb gaites, tambors i panderetes.

    Preu: 2€ - Gratuït amb el Carnet Super 3  
Durada: 55’  
Patrocina: Construccions i treballs agrícoles Riba  
Companyia Aragonesa

13.00h - A la Casa del Teatre Nu
ÀNGEL MARESCA: 
‘LO BARBER DE L’ALGUER’
Afaita barbes, rasura patilles i talla cabells mentre canta i refila 
com ningú. Conegut com Lo Barber, Àngel Maresca regenta una 
barberia al centre històric de l’Alguer, i s’ha fet un nom en la mú-
sica popular algueresa i catalana per la seva particular afició a 
tallar i cantar a la vegada. Amb les tisores i la guitarra sempre a 
punt, Lo Barber farà allò que sap fer més bé: desgranar cançons 
de pobles agermanats.

   Preu: 2€ | Durada: 60’  
Col·labora: Festival Càntut  
Companyia de l’Alguer - Sardenya

17.00h - A l’Església
FUNDACIÓ MALLORCA LITERÀRIA I CORAL XALEST: 
‘IRENE I LA TERRA ADORMIDA. UNA RONDALLA PER A LA NIT 
DE LES ÀNIMES’
Irene i la terra adormida és una cantata creada conjuntament 
per Francesc Vicens (música) i l’escriptora Lucia Pietrelli (lletra). 
Una composició de set temes que aborden i desenvolupen la 
temàtica de rituals de vida i mort amb sonoritats de molt diver-
sa procedència. La creació constitueix una nova oportunitat de 
donar a conèixer rituals ben arrelats en la societat mallorqui-
na, alhora que connecta amb les formes de relació dels indivi-
dus i amb els grans enigmes de la humanitat arreu del planeta. 
Agraïm la col·laboració de la Parròquia de Sant Martí de Tous.

   Preu: 2€ | Durada: 60’  
Patrocina: Raona | Companyia mallorquina i catalana

18.30h - A la Casa del Teatre Nu
CIA VA COM VA TEATRE: 
‘TORNAR A LES ARRELS’
Va com va és un homenatge al poble valencià i a la seva cultura 
a través de poemes de Vicent Andrés Estellés, cançons, dites 
i contarelles tradicionals. Aquests elements tan heterogenis, i 
a la vegada íntimament entrellaçats a través del llegat de les 
nostres àvies, protagonitzen una història que es desenvolupa 
a través de l’estreta relació entre una àvia i la seva neta. Una  
experiència vivencial que proposa l’assumpció d‘un llegat que 
avui, més que mai, ens cal cuidar.

   Preu: 2€ | Durada: 55’  
Patrocina: Respira | Companyia valenciana

19.30h - A la plaça de l’Ajuntament
7SIS PRODUCCIONS: 
‘ARNAU TORDERA - EL JOGLAR’
Durant els segles XII i XIII els joglars eren els encarregats d’in-
terpretar les obres que escrivien els trobadors. El 2022 comme-
morem 120 anys de la mort de Jacint Verdaguer i Arnau Tordera 
s’ha proposat de fer reviure aquest format als nostres dies, per 
tal d’homenatjar l’efemèride. Amb l’únic acompanyament de la 
veu i la guitarra clàssica, interpretarà íntegrament l’obra Verda-
guer, ombres i maduixes que Obeses va publicar l’any 2017.

   Preu: 2€ | Durada: 90’  
Patrocina: Agro Claramunt



Activitat complementària · Dilluns 27 de juny

21.00h - Al Casal
PROJECCIÓ DEL DOCUMENTAL ‘ARREL’
Per què els creadors contemporanis aposten, cada cop més, per 
la utilització del patrimoni cultural com a font d’inspiració? El 
documental Arrel explora què els atrau de l’arrel i com es mani-
festa damunt dels escenaris. I, a la vegada, ens fa una radiogra-
fia de la creació avui a partir d’aquests materials.
Una producció de Fira Mediterrània de Manresa

Coproduccions

CIA MOLL DE L'OS: ‘FORADADA’
Foradada està inspirada en una llegenda de la muntanya de 
Montserrat. Parteix de la tradició per qüestionar el gènere, a tra-
vés del moviment amb un cistell de vímet i en un espai circular. 
Una proposta on la mirada horitzontal i participativa del públic 
transforma el cos acrobàtic en un ritual sensible i subtil de re-
flexió col·lectiva. L'artesania, el circ i la tradició es fusionen per 
abordar una creació rural, cooperativa i viscuda.

La companyia realitzarà un assaig amb públic la setmana del 
Festival per a tots els voluntaris, i es representarà en l’edició 
del 2023.

MOS MAIORUM: ‘SOLAR’
Espectacle-ritual immersiu oficiat per 3 intèrprets/músics sobre 
el negoci de la instal·lació de plaques fotovoltaiques en camps 
de cultiu de zones rurals deprimides provocant la pèrdua d’iden-
titat del món rural i de la sobirania alimentària. Un acte litúrgic 
on col·lisionaran dos mons en conflicte: blat i làser, veu i mirall, 
memòria i cables.

L’espectacle s’estrenarà a Fira Mediterrània 2022 i es represen-
tarà en la propera edició del Festival.
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Club Super 3

Plànol de situació Sant Martí de Tous

Categories d'espectacles
Entrades 
anticipades a:
www.llegendes.cat

On menjar
Bar Don Paco - Tel. 674 77 27 61

Cafeteria - bar Vivint - Tel. 647 66 83 52

Cafeteria - forn de pa la Plaça - Tel. 647 66 83 52

Local Social de la U.E.Tous - Tel. 608 14 13 14

Restaurant L'Eucaria A 2km del poble - Tel. 618 194 201

Food Trucks dissabte i diumenge a la Plaça de l’Arbre

On dormir
Càmping Masia Can Aubareda 
A 2,5 km del poble

Espai per acampar i estada d'autocaravanes i campers

Cal Fuster de la Plaça 
938 096 428 - 651 807 304

Hotel Molí Blanc 
A 7Km del poble - Tel. 938 019 179



L’APAGADA
L’APAGADA
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L’APAGADA
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JAUME I: MÚSICA DE 
FETS I LLEGENDES

PERQUÈ BALLA
EN JAN PETIT?

EL FALCÓ I EL PRÍNCEP

ETHYMOS

TORNAR A
LES ARRELS

LA PRINCESA
AMB TEXANS

DRAGONCIO

GLOSA MUSICADA

INFANTS DE SOL I LLUNA

INFANTS DE SOL I LLUNA

INFANTS DE SOL I LLUNA

EL CARGOL I L’HERBA DE PONIOL

EL CARGOL I L’HERBA DE PONIOL

ESTRELLES

LES ÀNIMES
DEL PIRINEU

ARNAU TORDERA
EL JOGLAR

LO BARBER
DE L’ALGUER

IRENE I LA TERRA 
ADORMIDA

PORTES OBERTES:
L’EPÍLEG

CERCAVILA

EN LA CADIERA

(LA) MONTSERRAT

KIDS XS
BETZUCA, 25 ANYS

CONTES RROMANE

CONTES RROMANE

CANTEN I CONTEN
PASSEJANT EL DRAC

VISITA GUIADA

ELLS I JO...

ELLS I JO...

VISITA GUIADA

LA REMEIS

LA REMEIS

TALLER DE
LLEGENDES
RECICLADES

TOMASSA LA 
XATARRINA

CASAL CASTELL ESPAI LLEGENDES SAFAREIG CASA DEL TEATRE NU ITINERANT
INICI AL SAFAREIGESGLÉSIA ATENEUPARC BATÓPLAÇA DE

L’AJUNTAMENT
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Dijous 30 de juny

Divendres 1 de juliol

Dissabte 2 de juliol

Diumenge 3 de juliol

Dijous 30 de juny

Divendres 1 de juliol

Dissabte 2 de juliol

Diumenge 3 de juliol

Dijous 30 de juny

Divendres 1 de juliol

Dissabte 2 de juliol

Diumenge 3 de juliol



Mitjans col·laboradors

Patrocinadors

Empreses col·laboradores

Mencions

Amb el suport de En col·laboració

Organitza Festival associat

HOTEL MOLÍ BLANC · TRITALL · FRABEL · TEGOMAR · RIVISA · JOIERIA TRIAS · RESTAURANT L'EUCARIA · ROIG FOTOGRAF'S 
MASIA CAL MESTRE · MARCAT-HO.COM · FARMÀCIA J. DOMÈNECH FABREGAT · MOBLES JOAN I MARI · GLOBAL SALUT 
CAL TON · CARLES BISBAL CONSTRUCCIONS · CALVET, ANIMALS I PLANTES · VI'VINT · TEMPS DE VINS


