
 

 

 

EL BATEC DE LA SERRA 
BUTLLETÍ INFORMATIU DE BATET núm. 30 

Tercer trimestre del 2013 
 

1. ACTIVITATS: 
• Dia 20 de Juliol “TROBADA GEGANTERA A VALLFOGONA” 
• Dia 27 de Juliol “CAMINADA A L’APLEC DE SANT ABDO I SANT SENÉN” 
• Dia 11 d’Agost “EXCURSIÓ AL PARC AQUÀTIC AQUABRAVA”. 
• Dia 25 d’Agost “ARROSADA POPULAR”. 
• Dia 6 de Setembre “CERCAVILA D’EN BATÒIES I LES PERDIUS A OLOT”. 
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TROBADA GEGANTERA A VALLFOGONA DEL RIPOLLÈS 
Dia: Dissabte 20 de juliol. 
En Batòies, les Perdius i els Batoiers participaran a la III Trobada Gegantera de Vallfogona. 
A les 6 de la tarda hi ha prevista una cercavila pels carrers del poble i tot seguit un berenar 
sopar per tots els assistents. 
 
 
EXCURSIÓ AL PARC AQUÀTIC AQUABRAVA 
Dia: Diumenge 11 d’agost. 
Horaris: Sortida a les 9 del matí de Can Vergés, amb parada al trencant de la Parròquia. 
Està prevista l’arribada al voltants de les 8 del vespre. 
Preu: a determinar. La mainada que va participar a l’obra de teatre de Nadal tenen l’excursió 
totalment gratuïta. El transport en autobús està subvencionat. Caldria reservar amb antelació 
trucant al 972260765 (Marta) o 972270503 (Teresa) abans del 7 d’agost.  
 
 
ARROSSADA POPULAR A CAN FRONTANA 
Dia: Diumenge 25 d’agost. 
Lloc: Paratges de Can Frontana. 
Descripció: Com cada any i seguint amb la tradició es celebrarà de nou l’arrossada popular 
de Batet. Arrossada organitzada per la gent gran de Batet. Aquest any també ens 
acompanyarà el nostre gegant, en Batòies, les Perdius i els Batoiers. Un cop acabat el dinar 
començarà l’actuació d’un grup a determinar. 
 
 
CERCAVILA D’EN BATOIES I LES PERDIUS A OLOT 
Dia: Divendres 6 de setembre. 
Lloc: Davant de l’Hospici d’Olot. 
Horari: a les 6,30 de la tarda. 
Descripció: En Batòies i les Perdius participaran a la cercavila de les Festes del Tura d’Olot, 
amb tota la faràndula olotina. Una vegada finalitzada la cercavila anirem a sopar tots junts a 
un restaurant de Batet de la Serra, caldrà fer la reserva trucant al telèfon 972270503 
(Teresa). 
 
 
2. DARRERES NOTÍCIES DEL POBLE 
 

• Aquest passat mes de maig vam celebrar la Festa Major del poble. Tot i el mal temps 
i fred, tots els actes van estar força concorreguts, en especial l’actuació de gospel i 
l’anxovada.  
 

• Aquest estiu s’ha organitzat un espai de lleure per tots els nens del poble. Es porta a 
terme els matins de juliol i la primera setmana del mes d’agost a la casa Consistorial.  
 

• S’ha començat un taller sobre com cuidar i treure el màxim profit del nostre hort. El 
taller es fa els dissabtes a les 6 de la tarda al Mas Can Rovira de Batet.  La durada és  



 

 

 
 
 

d’unes 6 sessions a l'any, repartides segons les tasques que va demanant l'hort en 
les diferents estacions: plantar, mantenir, conservar, preparar la terra, sembrar.... .  
Aquesta activitat ha estat organitzada per un grup de gent del poble i hi col·labora la 
Junta Veïnal. 

 
• El dissabte 27 de juliol es fa l’aplec de Sant Abdó i Sant Senén. Com ja és costum els 

que hi vulguin participar-hi cal que siguin a la carretera del Pla a les 4 de la tarda per 
marxar caminant fins l’aplec. A les cinc de la tarda hi haurà missa, cant dels goigs, joc 
de la virolla i tast de galetes i vi dolç. 
 

• Aquest proper mes de novembre s’acaba la legislatura de l’actual Junta Veïnal. Cal 
tornar a fer eleccions per escollir una nova Junta. En el proper Batec s’informarà de 
les dates concretes per la presentació de candidatures, període electoral i dia de les 
eleccions. Així mateix, també es farà una assemblea per informar-ne a tothom. 
 

• Us recordem els telèfons per emergències per a la Garrotxa: 
Bombers: 972 260088 
Policia Municipal: 972 279133 
Mossos d’esquadra: 972 541700 
Us aconsellem que si veieu per la zona algun vehicle o persona sospitosa podeu 
donar-ne avís a la Policia Municipal o als Mossos d’esquadra. 
 

• El proper dia 5 d’octubre l’ANC Garrotxa organitza una Gran Festa per la 
Independència (quatre barres i una estrella) a Olot. Per a mes informació consultar la 
web: www.ancgarrotxa.cat 
 

• Pel setembre començaran les classes del taller de memòria. Si algú s’hi vol apuntar 
cal que ens enviï un correu a batetdelaserra@hotmail.com . 
 

• Recordeu que la missa a la Parròquia de Santa Maria sempre és el segon diumenge 
de mes a 2/4 de 11 del matí. 

 
• Recordeu que podeu visitar la web del poble www.batetdelaserra.cat. 

 
 

Per més informació trucar a qualsevol membre de la junta veïnal o be enviat un e-mail a l’adreça: 
“batetdelaserra@hotmail.com”. 
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