
 

 

 

 

 

EL BATEC DE LA SERRA 
BUTLLETÍ INFORMATIU DE BATET núm. 52 

Primer trimestre del 2019 
 

1. ACTIVITATS: 

.Dia 22 de gener “REUNIÓ FIBRA ÓPTICA”. 

.Dia 2 de febrer   “PRESENTACIÓ FIRA DEL FAJOL”. 

.Dia 10 de febrer “XIV FIRA DEL FAJOL”. 

.Dia 22 de març  “ASSEMBLEA ORDINÀRIA”. 
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REUNIÓ FIBRA ÓPTICA 
Dia: Dimarts 22 de gener. 

Lloc: Antiga Casa Consistorial de Batet. 
Horari: 8 del vespre. 

Descripció: S’informarà de les diferents possibilitats que hi ha per fer arribar i contractar 

els serveis de fibra òptica a les cases de Batet de la Serra. 

 

 

PRESENTACIÓ XIV FIRA DEL FAJOL 

Dia: Dissabte 2 de febrer. 
Lloc: Plaça Mercat d’Olot. 
Horari: 11 del matí. 

Descripció: Cercavila d’en Batoies, pels carrers d’Olot, i tot seguit presentació de la XIV 

Fira del Fajol a la Plaça Mercat, amb degustació de productes elaborats amb fajol, per part 

del col·lectiu Cuina Volcànica. 

 
 

XIV FIRA DEL FAJOL 
Dia: Diumenge 12 de febrer. 
Lloc:Paratges de Can Frontana. 

Horari: La fira començarà a les 9 del matí. 
Descripció: Batet de la Serra organitza aquest diumenge la "XIV Fira del Fajol", un 

esdeveniment que durant tot un dia omplirà aquesta localitat de diverses activitats, tant 
didàctiques com gastronòmiques, al voltant d'aquest producte. Aquest esdeveniment s'ha 
creat amb l'objectiu de donar a conèixer aquest producte característic d'aquestes terres. 
Programa: S’entrega a part. 

 
 

ASSEMBLEA ORDINÀRIA 
Dia: Divendres 22 de març. 

Lloc: Antiga Casa Consistorial de Batet. 
Horari: 9 del vespre. 
Descripció: Xerrada-col·loqui a càrrec dels membres de la Junta Veïnal de Batet de la 

Serra, per tal de posar al corrent al poble de la situació actual de tot allò que l’hi afecta. 
S’exposarà també l’estat actual de comptes. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 

 

 

 
 

 
2. DARRERES NOTÍCIES DEL POBLE. 

 

● Les activitats que es van portar a terme el passat trimestre són les següents: A 
primers d’octubre es varen iniciar les activitats del taller de memòria i els cursos de Tai Chi, 

Txi-Kung, Pilates i Zumba. El 14 d’octubre es va fer la sega del fajol amb l'elecció de les 
postres de la propera Fira del Fajol. El 21 d’octubre es va fer una caminada matinal al Puig 
de Bassegoda, varen ser uns 18 participants. El 27 d’octubre es va fer la castanyada amb 

una molt bona participació. El 3 de novembre es va participar a l'elecció de la pubilla i 
l’hereu d’Olot i de la Garrotxa, sent escollit l’hereu de Batet de la Serra, Sergi Matabosch, 

hereu de la Garrotxa. El 29 de juliol no es va poder fer l’excursió al Parc Aquàtic Aquabrava 
per la mainada i els joves, com alternativa es va fer una sortida al Tibidabo l’11 de 
novembre. El dia 21 de desembre es va fer la tradicional cantada de nadales per part de 

l'Àngel Girona i Marc Busquets. Cal dir, per últim, que aquest any després de la 
representació de l’obra de teatre de la mainada del poble, a la Quina de Nit Bona es van 

recollir 100 euros per la Marató de TV3. 
 
● Des de fa temps, a través d’aquest Batec, o a través de les cartes del 29/09/16 i del 

7/06/18 des de l’Ajuntament d’Olot, s’ha insistit en la necessitat de tenir cura dels animals 
de companyia i en especial dels gossos. Molt sovint se’n troben que volten sols pel poble, 
en ocasions són grossos i fan respecte. Per aquest motiu ens han arribat vàries queixes de 

veïns i visitants. Recordem, una vegada més, que cal tenir els gossos controlats i no deixar-
los voltar sols encara que estiguin a prop de la casa. Us facilitem el telèfon de la Protectora 

d’animals en cas de no trobar l’amo d’un gos perdut. Associació Protectora d’Animals de la 
Garrotxa (Terra Viva) al telèfon 615 462 065 o 665 872 289. 

 

● Aquest trimestre només es farà missa el dia de la Fira del Fajol a la Capella de la 
Santíssima Trinitat a les 12 del migdia. Els diumenges i festius es pot anar a l’església de 

les Fonts, on la missa es celebra a les 10 del matí. 
 
● Ja fa un any que es va enviar un correu per comunicar que lal Patronat d’Estudis 

Històrics d’Olot i Comarca (PEHOC) buscava veïns que poguessin aportar imatges 
d’activitats fetes o de l’evolució del poble de Batet de la Serra entre el 1960 i el 1990, per 

l’edició del segon volum de l’Abans d’Olot 1960-1990. Els primers fascicles ja s’han editat. 
Ara es busquen fotos que estiguin relacionades amb el món educatiu: edificis escolars, 
grups escolars, … . 

 
● Aquest curs 2018-19 hi ha 4 alumnes de primària i 10 de secundària que fan servir el 

transport escolar. Els que estiguin interessats en el proper curs caldrà que el mes de maig 
es posin en contacte amb la Junta Veïnal. 
 

● El bisbe de Girona, Mons. Francesc Pardo, ha nomenat Mn. Pere Domènech i 
Feixas rector de Santa Maria de Batet de la Serra. 

 
● Recordeu que si us fa falta terra per arreglar-vos la carretera, la podeu anar a buscar 
a l’aparcament de davant de Can Frontana i al nou emplaçament que hi ha a Closells. 

També trobareu els contenidors de potassa a la Font de la Trinitat i al Càmping la Fageda. 
 

 
 
 



 

 

 

 
 

 
 
 

● De tant en tant, us anem informant de les batudes del senglar que es fan a Batet. 
Com sabeu, aquesta és una espècie que en poc temps s’ha reproduït molt a la nostra zona, 

fins al punt que s’ha convertit en un problema. A més de les batudes que es fan, 
s’aconsella tenir els marges nets per evitar grans bardisses que es converteixen en 
amagatalls per aquests animals. 

 
● Si algú vol que li enviem el butlletí del Batec de la Serra per mail, només cal que ens 

ho notifiqui amb un correu a batet.serra@gmail.com. Al mateix temps agrairíem a la gent 
que té correu electrònic i no rep cap correu de la Junta Veïnal ens el faci arribar. 
 

● Recordeu que podeu visitar la web del poble www.batetdelaserra.cat.  
 
ATENCIÓ! Canvi de correu de la Junta Veïnal i de la Comissió de Festes. S’ha canviat 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. 
 

 
 

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

“batet.serra@gmail.com”. 
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