
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 

Durant tot el cap de setmana

El tresor d’en Serrallonga 
Aventura 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).

i actuació del grup local de Bastoners, els Els Bastoners de les Guilleries

En Serrallonga, les bruixes i les herbes fetilleres 
Llegendes i paisatges del nostre bandoler. Audiovisual de les Guilleries, visita al museu
i al Jardí de les plantes remeieres de Joana la Massissa.
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.

Dissabte 27 de setembre

torna En S

Diumenge 28 de setembre

errallonga!!
Sant Hilari Sacalm
27 i 28 de setembre de 2014

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.

Espectacle    per a la mainada amb danses i cançons amb el grup Els Atrapasomnis 

A les 11 del matí, a la plaça Gravalosa 

Cercavila de Colles de Balls de Serrallonga
    Arribada de la quadrilla d’en Serrallonga acompanyada de bandolers  vinguts de diferents 
       contrades catalanes. 

De 2/4 de 6 de la tarda a 2/4 de 8 del Vespre, pels carrers del poble

Sopar popular amb ball i música barroca  amb el grup Troba3
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

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

Visca la terra ! Muïren los traïdors!

Concurs de Ratafia de les Guilleries (programa i bases a part)

A partir de les 11 del matí, a la plaça Guilleries
Campionat de Bitlles Catalanes

 

Aparteu les Criatures !!!

Jocs Populars  per petits i grans

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 Tel. 625 699 991

Balls tradicionals    amb el grup Brunzit 

Rutes amb Història en 4x4 Joan de Serrallonga
 Coneix les valls de Querós, refugi per exel.lència del bandoler.  Dissabte i diumenge a les 10:30h i a  les 15h. 
 Places limitades. Reserves al Tel. 620 20 73 15. Preu 20 €/pax. Durada aprox. 3 hores.

Activitats turístiques i el menú del Bandoler

Passejades en Poni 

Batucada    a càrrec de la Banda dels Guillables amb cercavila pel mercat i tornada a la plaça. 
Tot seguit   Batucada Infantil


