
 

 

 

EL BATEC DE LA SERRA 
BUTLLETÍ INFORMATIU DE BATET núm. 26 

Tercer trimestre del 2012 
 

1. ACTIVITATS 

 Dia 22 de Juliol “EXCURSIÓ AL PARC AQUÀTIC AQUABRAVA”. 

 Dia 28 de Juliol “CAMINADA A L’APLEC DE SANT ABDÓ I SANT SENÉN”. 

 Dia 20 d’Agost “XLVII TROFEU JOAN GAMPER”. 

 Dia 26 d’Agost “ARROSADA POPULAR”. 

 Dia 7 de Setembre “CERCAVILA D’EN BATOIES I LES PERDIUS A OLOT”. 

 Finals de setembre hi ha la trobada gegantera de Castellfollit. 
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EXCURSIÓ AL PARC AQUÀTIC AQUABRAVA 
Dia: Diumenge 22 de juliol. 
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 a la Marta de Lliurat al 972 26 07 65 (vespres) abans del 15 de juliol.  

 
 

ARROSSADA POPULAR A CAN FRONTANA 
Dia: Diumenge 26 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, els quals ens 
deleitaràn amb un ball. Un cop acabat el dinar començarà l’actuació d’un grup a determinar. 

 
 

CERCAVILA D’EN BATOIES I LES PERDIUS A OLOT 
Dia: Divendres 7 de setembre. 
Lloc: Davant de l’Hospici d’Olot. 
Horari: a les 6,30 de la tarda. 
Descripció: Aquest any amb la novetat de les Perdius que acompanyaran a en Batòies, 
participarem 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 al email: batetdelaserra@hotmail.com mencionant el número 
d’assistents. 

 
 
2. DARRERES NOTÍCIES DEL POBLE 
 

 Aquest passat mes de juny vam celebrar la Festa Major del poble. Tots els actes van 
estar força concorreguts, en especial l’elecció de la pubilla i l’hereu i l’anxovada. El 
diumenge a la tarda el mal temps va fer modificar el lloc dels actes, tot i això es van 
poder presentar, les Perdius, els 4 nous capgrossos realitzats per l’Ada Algueró. A 
l’estrena de les perdius hi assistiren altres capgrossos de les rodalies de Batet. 
 

 Aquest estiu s’ha organitzat un casal per tots els nens del poble. Es porta a terme els 
matins de juliol i agost a l’Antiga Casa Consistorial. Cal destacar-ne la nombrosa 
participació . 
 

 El proper cap de setmana 14-15 de juliol els terrenys de Can Frontana acolliran els 
participants d’un raid de cavalls. 
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 Uns quants joves de Batet han format el grup “BTT de la Serra”. Aquests es troben 
setmanalment per fer diferents recorreguts amb bicicleta per Batet i rodalies. Aquesta 
activitat està oberta a tothom. La trobada és els dilluns a les 6 de la tarda davant el 
portal del Mas Godomar. Per més informació cal posar-se en contacte amb en Carles 
de Lliurat al 607 07 25 71. 
 

 El dissabte 28 de juliol es fa l’Aplec de Sant Abdó i Senén. Com ja és costum els que 
hi vulguin participar-hi cal que siguin a la carretera del Pla a dos quarts de quatre 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. A la nit, està previst que es celebri el tradicional 
sopar i sorteig. 
 

 Degut a l’èxit que va tenir el passat estiu l’anada al trofeu Joan Gamper, molta gent 
ens ha demanat repetir-ho. Aquest any el F.C. Barcelona s’enfronta al Sampdoria, el 
dia 20 d’agost. Encara no tenim ni horaris ni preu però si algú es vol apuntar o 
demanar informació pot trucar a la Teresa al 972 27 05 03. 
 

 OTV va emetre aquest mes de juny, dins el programa Identitats, un reportatge sobre 
Batet. En aquest s’hi parla de les activitats que es fan al poble, de l’annexió a Olot i 
de l’esperit Batetenc. Si ho voleu veure podeu connectar-vos a 
http://olottv.xiptv.cat/amb-identitat/capitol/club-basquet-olot-i-junta-veinal-de-batet-de-
la-serra. 

 

 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 . 
 

 A principi d’octubre es prepara un pedalada popular pels voltants de Batet. 
S’informarà més endavant de la data i el recorregut. Organitza BTT de la Serra. 

 

 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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