
Durant tot el cap de setmana
El tresor d’en Serrallonga 
Aventura ecològica a peu, amb llegendes i sorpreses per descobrir 
el tresor amagat del nostre bandoler.
Sortides davant de can Rovira (oficina de Turisme) : 
    Dissabte a les 11 del matí i a les 4 de la tarda.
    Diumenge a les 11 del matí.
Preu: 8 Euros per persona (inclou bandolera-guia i bossa del tresor).

A 2/4 de 7 de la tarda, a la plaça Porxada
Actuació del grup local de Bastoners, els Bastoners de les Guilleries.

En Serrallonga, les bruixes i les herbes fetilleres 
Llegendes i paissatges del nostre bandoler. Audiovisual de les Guilleries, visita al museu
i al Jardí de les plantes  remeires de Joana la Massisa.
Dissabte, de les 11 del matí fins a les 2 del migdia, al museu de les Guilleries i a Can 
Rovira (Oficina de Turisme). Preu:2,50 Euros.

Diferents restaurants del poble ofereixen, durant tot el cap de setmana, el Menú del Bandoler.
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Sant Hilari Sacalm
24 i 25 de setembre de 2011

De les 10 del matí a les 8 del vespre, al nucli de la vila
Mercat Barroc 
           Recreació d’un autèntic mercat d’artesans i comerciants del segle XVII.

Activitats infantils 
     Busquem aprenents de Bandolers per la quadrilla d’en Serrallonga. Tallers i activitats per a nens 
         a partir de 3 anys (els nens han de venir acompanyats d’un adult).
           Passejades en Poni i  Bitlles Catalanes.

A les 11 del matí, davant de la casa de cultura

Presentació de la Guía “El Tresor d’en Serrallonga” 
     Onze Itineraris per conèixer els espais que va trepitjar el Bandoler de les  Guilleries.       

A les 12 del matí, a la Sala Noble de la Cooperativa

Cercavila de Colles de Balls de Serrallonga de Catalunya 
     Arribada de la quadrilla d’en Serrallonga acompanyada de bandolers
     vinguts de diferents contrades catalanes. 
                              Aparteu les Criatures !!!

De les 5 de la tarda a les 8 del Vespre, pels carrers del poble

Sopar popular amb música Tradicional, amb el grup Troba 3.     
A partir de les 9 del vespre, a la plaça Gravalosa

De les 10 del matí a les 8 del vespre, al nucli de la vila
Mercat Barroc. 
   Recreació d’un autèntic mercat d’artesans i comerciants del segle XVII.

A les 12 del migdia, a la plaça de l’Esglèsia
XII Trobada i cercavila de Gegants Bandolers.

Visca la terra ! Muïren los traïdors!

Activitats turístiques

Projecció del curt “La caiguda del mas Serrallonga” 
     A càrrec de Ricard Dilmé.       

Jocs Tradicionals per grans i petits   

A partir de les 5 de la tarda, a la plaça Porxada

Burricleta a les Guilleries 
Descobreix els camins, fonts i boscos, on Serrallonga s’amagava dels seus perseguidors.
Dissabte i diumenge a “El Racó d’en Serrallonga”. Reserves al Telf. 625 699 991

Venda de tiquets pel sopar i les activitats a Can Rovira i a la parada de l’associació Torna en Serrallonga !! 

Informació: 972 869 686  ...  http://www.serrallonga.cat  ...  c/e joandeserrallonga@gmail.com 


