
Tot el cap de setmana... 
Mercat Barroc, a la Plaça Porxada

Exposició: Serrallonga a Escena (material visual de Ricard Dilmé), a Can Rovira.

Burricleta a les Guilleries. Descobreix els camins, fonts i boscos, on en Serrallonga s’amagava dels seus perseguidors! 

El Tresor d’en Serrallonga. Aventura a peu, amb llegendes i sorpreses per descobrir el tresor amagat del nostre bandoler.

Exposició de les il·lustracions sobre el bandoler dels nens i nenes de Sant Hilari.

Gestes d’en Serrallonga i exposició de plantes remeieres, fetilleres i que es mengen dels boscos  d’en Serrallonga.

Menú Bandoler. Vine a tastar els menús que han preparat especialment els bars i restaurants de 
Sant Hilari per a l’ocasió! 

   Tren Turístic. Coneix l’entorn de Sant Hilari i els boscos d’en Serrallonga amb el trenet. Potser us endureu una sorpresa…

           En Serrallonga a Instagram! i guanya un fantàstic Cap de Setmana al Vilar Rural de Sant Hilari. 
        Consulteu les bases del concurs a instagram i al facebook, seguint el perfil de @Serrallonga_shs, i etiqueteu  les 
          vostres fotografies amb el hashtag #tornaserrallonga2016

                    Dissabte 24...
.
                            A partir de les 11 del matí, a la Plaça Gravalosa
                            Activitats infantils. Tallers de manualitats, passejada en poni, animació infantil amb el 
                           grup els  Els Atrapasomnis.

                             A 2/4 de 6 de la tarda, pels carrers del poble
                             Arribada de la Quadrilla d’en Serrallonga

                            A les 6 de la tarda, a la plaça Porxada 
                               Representació del Ball d’en Serrallonga amb les colles de Terrassa, Els Monjos  i 
                                                         Sant Hilari Sacalm Aparteu les criatures!!

                  A continuació a la mateixa plaça Porxada.
                  Concurs de Ratafia de les Guilleries (consulteu el programa de mà)
                  Durant la deliberació, actuació dels Bastoners de les Guilleries.

                  Diumenge 25...

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

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

                  A partir de les 2 de la tarda, a la Plaça Gravalosa
                  Dinar Popular i després de dinar, animació i balls populars amb el grup Brunzit.

                

              Visca la terra! Muïren los traïdors!
Venda de tiquets pel dinar i les activitats, a la parada de Torna en Serrallonga, al Mercat Barroc!

               www.serrallonga.cat    //    @ joandeserrallonga@gmail.com

Sant Hilari Sacalm
24 i 25 de setembre

Per informació més detellada
al quadríptic de mà


