EL BATEC DE LA SERRA
BUTLLETÍ INFORMATIU DE BATET núm. 36

Primer trimestre del 2015
1. ACTIVITATS:
•
Dia 18 de gener “Sortida d’en Batòies i els Batoiers a la Fira de Santa Pau”.
•
Dia 31 de gener “Presentació X FIRA DEL FAJOL”.
•
Dia 7 de febrer “X JORNADA. Com treure profit de les visites a l’explotació per
promocionar el producte local”.
•
Dia 8 de febrer “X FIRA DEL FAJOL”.
•
Dia 6 de març “Xerrada sobre GEOBIOLOGIA”
•
Dia 27 de març “ASSEMBLEA ORDINÀRIA”.
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ASSEMBLEA
ORDINÀRIA

SORTIDA D’EN BATÒIES I ELS BATOIERS A LA FIRA DE SANTA PAU
Dia: Diumenge 18 de gener.
Lloc: Santa Pau.
Horari: 11h del matí cercavila dels Batoiers, les perdius i en Batòies i, a partir de les 4 de la
tarda actuació d’en Batòies a la Plaça Major.
Descripció: La Comissió de la Fira de Sant Antoni ha convidat en Batòies, les perdius i els
Batoiers de Batet de la Serra a participar a la cercavila i posterior actuació, a la Plaça Major del
poble, dins el marc de la Fira de Sant Antoni o Fira del Fesol de Santa Pau que aquest any
celebra el seu 25è aniversari. Aquest any i, en motiu del 25è aniversari d’aquesta fira, el
dissabte 17 de gener es farà un concert de les tres “f” (fires del fesol, farro i fajol) on actuarà en
representació de la fira del fajol de Batet “Jordi Masegur & Laura Montero” .
PRESENTACIÓ X FIRA DEL FAJOL
Dia: Dissabte 31 de gener.
Lloc: Plaça Mercat d’Olot.
Horari: 11 del matí.
Descripció: Cercavila d’en Batòies i els Batoiers de Batet, pels carrers d’Olot, i tot seguit
presentació de la X Fira del Fajol dins la Plaça Mercat, amb degustació de productes elaborats
amb fajol, per part del col·lectiu Cuina Volcànica.
X FIRA DEL FAJOL
Dia: Dissabte 7 de febrer, X Jornada sobre “Com treure profit de les visites a l’explotació
per promocionar el producte local”.
Lloc: Antiga Casa Consistorial de Batet.
Dia: Diumenge 8 de febrer, X Fira del Fajol.
Lloc: Paratges de Can Frontana.
Horari: La fira començarà a les 9 del matí.
Descripció: Batet de la Serra organitza aquest diumenge la "X 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.
XERRADA SOBRE GEOBIOLOGIA II:
Desprès de la xerrada sobre la influència de les corrents d'aigua subterrània en la nostra salut,
aquesta vegada la Geobiologia ens ajudarà a descobrir els secrets de les construccions
religioses. Estan les esglésies edificades sobre llocs energèticament poderosos? I la resta de
construccions amb simbolisme religiós, obeeixen el mateix patró? Així doncs, són les corrents
d'aigua subterrània els fonaments d'aquesta arquitectura? Per què? Què hi ha de cert amb tot
això? Amb l'ajuda dels coneixements revelats pel Geobiòleg Pere Vila, donarem resposta a
aquestes preguntes mentre descobrim una nova manera d'observar i comprendre el nostre
món.
La xerrada anirà a càrrec de Raimon Espon del Mas Cal Rei de Batet de la Serra.
Dia: Divendres 6 de març.
Lloc: Antiga Casa Consistorial de Batet.

Horari: 8 vespre.
ASSEMBLEA ORDINÀRIA
Dia: Divendres 27 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
• Durant el darrer trimestre s’han realitzat les activitat previstes en l’anterior Batec de la
Serra: Sega del Fajol, Festa de la Castanyada i Cantada de Nadales per part del grup
Xantre, l’Àngel Girona, l’Agnès Algueró i la Maria Colldecarrera. Totes les activitats van
comptar amb una bona assistència de participants i públic.
• El dia 24 de desembre després de l’obra de teatre dels petits i joves del poble, es va fer
la popular quina i la xocolatada. Aquest any, tal i com ja veníem fent, els diners que es
van recollir en l’última tirada es van destinar a la Marató de TV3. L’import que es va
ingressar a la Marató va ser de 100€.
• D’aquí poc, les obres de la Santíssima Trinitat, es donaran per acabades. El dia de la
fira del fajol s’hi farà la missa però la inauguració oficial es farà més endavant. Agraïm a
totes les persones que, dins les seves possibilitats, han fet possible l’arranjament
d’aquesta capella tan apreciada pels batetencs. També voldríem agrair la participació de
tots els que s’han ofert a organitzar algun acte social per recollir diners pro teulat de la
capella, com és el cas del grup musical “Agnès & the Pepits” i el grup de teatre “Balmes
k no t’hi fixis”.
• 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 greu problema. A més de les batudes que es fan,
s’aconsella tenir els marges i els altres espais nets de bardisses per evitar que es
converteixen en amagatalls per aquests animals.
• 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. També trobareu els contenidors de potassa a
la Font de la Trinitat i al Càmping la Fageda.
• Si ens feu arribar la vostra adreça electrònica estareu més informats.
Per més informació trucar a qualsevol membre de la junta veïnal o be enviat un e-mail a
l’adreça: “batetdelaserra@hotmail.com”.
Tavi Algueró, Tel. 626 81 79 26 – 972 26 82 89
Teresa Figueras, Tel. 972 27 05 03 - 687 97 10 99
Pere Alzamora, Tel. 607 25 95 39
Miquel Iglesias, Tel. 972 26 61 34 – 647 45 72 92
Carme Espuña, Tel. 972 27 13 94 – 636 12 42 92
Paquita Rafel, Tel. 658 88 31 40

