
 

 

 

EL BATEC DE LA SERRA  

BUTLLETÍ INFORMATIU DE BATET núm. 34 

Tercer trimestre del 2014 
 

1. ACTIVITATS:  

● Dia 20 de juliol “EXCURSIÓ AL PARC AQUÀTIC AQUABRAVA”.  
● Dia 26 de juliol “Caminada a l’aplec de Sant Abdó i Sant Senèn”.  
● Dia 24 d’agost “ARROSSADA POPULAR”.  
● Dia 5 de Setembre “CERCAVILA D’EN BATOIES I LES PERDIUS A OLOT”. 
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EXCURSIÓ AL PARC AQUÀTIC AQUABRAVA  
Dia:  Diumenge 20 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 al 972 260765 (Marta) o bé 972 270503 (Teresa)  abans del 16 de 
juliol.  
 
 
ARROSSADA POPULAR A CAN FRONTANA  
Dia: Diumenge 24 d’agost. 
Lloc : Paratges de Can Frontana. 
Descripció:  Com cada any per Sant Bartomeu i, seguint 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 i les Perdius.  
 
 
CERCAVILA D’EN BATÒIES I LES PERDIUS A OLOT  
Dia: Divendres 5 de setembre. 
Llo c: 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 que està per determinar, caldrà fer la reserva al 
mail: 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. El diumenge a la tarda el mal temps va fer suspendre les 
sardanes de la tarda . Aquest any l’hereu de Batet és en Jordi Masegú. 
També es va portar a terme la XXX Caminada per Batet. Aquest any van ser 250 
participants, tot un èxit!. 
 

● El dissabte 24 de juliol es fa l’aplec de Sant Abdó i Sant Senen. Com ja és costum els 
que hi vulguin participar-hi cal que siguin a la carretera del Pla a les 15,30h 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. 

 
 
 
 



 

 

 
● Com segurament ja sabeu, s’ha tirat endavant l’arranjament del teulat de la 

Santíssima Trinitat. Us adjuntem carta on s’explica quin treball si farà i quin 
procediment s’ha de seguir si algú vol fer un donatiu. 

 
● Us fem saber que els tres plafons informatius que tenim, a partir d’ara, una cara 

servirà per informar de les activitats o actes socials del poble i l’altra cara estarà a la 
disposició de la gent de Batet que vulgui publicitar alguna activitat relacionada amb 
Batet: restaurants o allotjaments del poble, productes diferents fets al poble, …. qui 
vulgui utilitzar aquest mitjà publicitari haurà de posar-se en contacte amb algú de la 
Junta Veïnal i portar-li tres exemplars, un per cada plafó. 
 

• S’està estudiant iniciar una nova activitat pel setembre. Es faria una sessió setmanal 
de Pilates (entrenament físic) a la Casa Consistorial. Els interessats o interessades 
haurien d’enviar un correu a l’adreça de la junta. Si s’arribés a fer un grup d’unes sis 
persones, es tiraria l’activitat endavant. 

 
● 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. 

 
• Podeu visitar la web del poble a  www.batetdelaserra.cat.  

Si algú vol que li enviem el bolletí del Batec de la Serra per mail només cal que ens 
ho notifiqui amb un correu a batetdelaserra@hotmail.com 

 
 
 
 

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

 


