
 

 

EL BATEC DE LA SERRA 
BUTLLETÍ INFORMATIU DE BATET núm. 50 

Tercer trimestre del 2018 
 

1. ACTIVITATS: 

 Dia 28 de juliol “Caminada a l’aplec de Sant Abdó i Sant Senén de Santa Pau”. 

 Dia 29 de juliol “EXCURSIÓ AL PARC AQUÀTIC AQUABRAVA”. 

 Dia 26 d’agost “ARROSSADA POPULAR A CAN FRONTANA”. 

 Dia 7 de setembre “CERCAVILA D'EN BATOIES I LES PERDIUS A OLOT”. 

 Dia 22 de setembre “VII VETLLA POÈTICA” a la casa de colònies de la Canova. 
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EXCURSIÓ AL PARC AQUÀTIC AQUABRAVA 
Dia: Diumenge 29 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 o bé a la Teresa abans del 23 de juliol.  

 
 

ARROSSADA POPULAR A CAN FRONTANA 

Dia: Diumenge 26 d’agost. 
Lloc: Paratges de Can Frontana. 
Preu: S’enviarà full amb la programació, el preu i els telèfons per la inscripció. 
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 Batoies i les Perdius. 

 
 

CERCAVILA D’EN BATOIES I LES PERDIUS A OLOT 

Dia: Divendres 7 de setembre. 
Lloc: Davant de l’Hospici d’Olot. 
Horari: A 2/4 de 7 de la tarda. 
Descripció: En Batoies i les perdius participaran a la cercavila de les Festes del Tura d’Olot, 
amb tota la faràndula olotina. 

 
 

VII VETLLA POÈTICA A LA CANOVA 

Dia: Dissabte 22 de setembre. 
Lloc: Casa de colònies de La Canova. 
Descripció: A les 6 de la tarda, Enric Casasses ofereix Peta’l -descàrrega de versos-. A 2/4 
de 8 Joan Isaac, espectacle poètic-musical acompanyat al piano per Antoni-Olaf Sabater. 
Ambientació a càrrec d’Ignasi Esteve. 
Preu: 8 €. Venda d'entrades a: Can Trincheria o per correu a: litteraelletres@gmail.com. 
El mateix dia al punt de trobada (Casa de colònies de La Canova). 

 
 
2. DARRERES NOTÍCIES DEL POBLE. 
 

 Aquest passat mes de juny vam celebrar la Festa Major del poble. Tots els actes 
van estar força concorreguts. Aquest any la pubilla és la Maria Hernández de Mas 
Lliurat i l’hereu en Sergi Matabosch de Can Reiprat. A la web hi podreu trobar un 
vídeo de la Festa Major. 

 

 El dia 10 de juny, en Batoies i les perdius van participar a la cercavila que es va fer 
al barri de Bonavista en motiu de la seva festa major. 



 

 

 

 També es va portar a terme la XXXIV Caminada per Batet de la Serra. Aquest any 
van ser uns 160 participants. Un any més per la revetlla de Sant Joan es va anar a 
buscar la flama del Canigó a Olot i entre petits i grans es va pujar corrent fins a la 
Parròquia, un cop allà va començar la revetlla: sopar de pica-pica, foguera, petards 
i música. 
 

 Resultats dels pressupostos participatius: De les 15 propostes que es varen portar 
a votació, n’han sortit 6 d’escollides. Un total de 772 persones (7,99%) varen votar. 
L’Ajuntament ja ha iniciat la tramitació per fer possibles, abans d’acabar l’any, les 
propostes escollides per les veïnes i veïns de Batet de la Serra, Bonavista, Les 
Fonts, Pequín i Sant Roc. Trobareu tota la informació a 
https://pressupostosparticipatius.olot.cat/. 
 

 El passat mes d’abril es van asfaltar uns petits trams de carreteres que estaven en 
força mal estat, de la Ctra. de Santa Pau fins el trencant de Mas Ca l’Altic i La 
Casseca, baixada dels Teis i del Pla, de la plaça de la Trinitat al trencant de Can 
Bora i un petit tram des de l’oratori de Sant Ignasi fins abans del pujant dels Teis. El 
8 de juny es va iniciar el reasfaltat de la carretera principal per part de la Diputació. 
Per altra part, la Junta de Govern de l’Ajuntament d’Olot ha aprovat la pavimentació 
del camí de la llet. 
 

 Aquest mes de juny s’ha fet una millora de la xarxa d’aigües per part de Sorea, del 
Pujol fins a la Comadevall i entre Can Pelat i el trencant de La Pomareda. 
 

 L’Ajuntament d’Olot ha enviat una informació sobre la tinença responsable 
d’animals de companyia. S’ha posat un indicador a la Parròquia sobre la prohibició 
de deixar que els gossos facin deposicions en aquella zona. 
 

 A finals de juny principis de juliol, l'empresa Acciona subcontractada d'Endesa ha 
començat a fer tales de brancada a tot el que és la línia elèctrica que passa per 
Batet. Els mateixos treballadors, sempre que sigui possible, intenten parlar amb els 
propietaris abans de fer qualsevol treball dins la finca. 
 

 El dissabte 28 de juliol es farà l’aplec de Sant Abdó i Sant Senèn. Com ja és 
costum els que 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 5 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. 
 

 ATENCIÓ! Canvi de correu de la Junta Veïnal i de la Comissió de Festes. Es 
canvia el correu de batetdelaserra@hotmail.com pel de batet.serra@gmail.com. El 
motiu del canvi és simplement que l’ús del gmail dóna més possibilitats i 
avantatges que el Hotmail. El grup d’Amics del Fajol també han fet un canvi de 
correu, ara és firadelfajol@gmail.com en comptes de 
firadelfajol@batetdelaserra.cat. 
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 Al mes de setembre començaran les classes del taller de memòria, pilates, zumba, 
tai chi i txi-kung. En principi es mantenen els mateixos horaris que el curs passat, si 
hi ha algun canvi es comunicarà en el proper batec. Si algú s’hi vol apuntar o té 
algun dubte sobre horaris ens pot enviar un correu a batet.serra@gmail.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. Si entreu a la 
pestanya de dades meteorològiques, trobareu actualitzades dades com la humitat, 
temperatura, vent, precipitacions, ... i un resum mensual del temps a Batet de la 
Serra. 
 
 

 
Per més informació trucar a qualsevol membre de la junta veïnal o be enviat un e-mail a l’adreça: 

“batet.serra@gmail.com”. 
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