EL BATEC DE LA SERRA
BUTLLETÍ INFORMATIU DE BATET núm. 45

Segon trimestre del 2017
1. ACTIVITATS:
•
•
•
•
•
•

Dia 8 d’abril “PRESENTACIÓ DEL CONTE D’EN BATOIES”.
Dia 23 d’abril, Sant Jordi, en Batoies baixa a Olot a vendre el seu conte al Firal.
Dia 30 d’abril “ROMERIA AL SANTUARI DEL COLLELL”.
Dia 14 de maig ”XLIII APLEC DE LA SAGRADA FAMÍLIA” i “XXXIII CAMINADA
DE BATET DE LA SERRA”.
Dies 9,10 i 11 de juny “FESTA MAJOR DE BATET DE LA SERRA”.
Dia 23 de juny “REVETLLA DE SANT JOAN”.
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PRESENTACIÓ DEL CONTE “HI HAVIA UNA VEGADA, EN BATOIES DE BATET”
Dia: Dissabte 8 d’abril.
Hora: 6 de la tarda davant Sant Esteve.
El conte ha estat creat per Josep M. Reixach i il•lustrat pel conegut dibuixant Tavi Algueró.
Durant l’acte s’explicarà el conte, ballarà el gegant Batoies acompanyat de les perdius, es
podrà fer una degustació de bastons de fajol i els autors dedicaran i signaran contes a
tothom qui ho desitgi.
En aquesta ocasió, a banda dels principals protagonistes de la història, en Batoies i les
perdius de Batet de la Serra, els creadors han volgut fer un homenatge als contes
tradicionals, els de tota la vida, i els lectors podran reconèixer també personatges d’altres
històries que de ben segur tenien gairebé oblidades.
El dia de Sant Jordi, els veïns de Batet també disposaran d’una paradeta al Firal d’Olot,
presidida pel seu gegant, on també es podrà adquirir el conte i els autors signaran
dedicatòries.

ROMERIA AL SANTUARI DEL COLLELL
Dia: Diumenge 30 d’abril.
Punt de trobada: Davant el Restaurant de Santa Margarita.
Dificultat caminada: baixa.
Horari: 8,30 del matí (es prega puntualitat), inici de la caminada fins al Santuari del Collell.
12,30 missa al Santuari.
14,00 dinar al Restaurant Can Xel.
Preu menú adults 20 €, menú infantil 13 €. Confirmar assistència abans del dijous 27 d’abril
al 972 26 92 90 Àngel o bé 972 27 15 26 Ramon (vespres).

XLIII APLEC DE LA SAGRADA FAMÍLIA
Dia: Diumenge 14 de maig.
Horari: 10,30 del matí.
Programa: Rosari, seguidament, missa i ofrena a la capella de la Sagrada Família.
Aquest any la celebració de les comunions es farà a la capella de la Sagrada Família però en cas
de pluja es traslladarà l’acte a la Parròquia de Santa Maria.

XXXIII CAMINADA DE BATET DE LA SERRA
Dia: Diumenge 14 de maig.
Hora de sortida: de les 7 a les 8 del matí.
Lloc de sortida: Terrenys de Can Frontana de Batet de la Serra.
Inscripcions: A partir de les 6,30 del matí. El preu d’inscripció és de 6 euros.
Hi haurà un bon esmorzar per a tothom.

FESTA MAJOR DE BATET
Dies: 9, 10 i 11 de juny.
A la festa major d’enguany podrem trobar-hi entre d’altres activitats: concerts, ball, activitats
esportives, sardanes, anxovada popular, activitats per mainada, actes religiosos, etc.
En el programa trobareu el detall dels actes.

REVETLLA DE SANT JOAN
Dia: Divendres 23 de juny.
Hora: 9 del vespre.
Lloc: Plaça de la Parròquia de Batet.
Preu activitat: gratuïta.
Descripció: Volem continuar amb la tradició recuperada els darrers anys, foguera, coca, beguda,
petards i ball per grans i petits. Aquest any també anirem a buscar la flama del Canigó a Olot, ja us
informarem dels horaris.
Només demanem que la gent que assisteixi es comprometi a portar alguna cosa de menjar
(amanides, truites, etc.) la resta va a càrrec de la Junta Veïnal i la Comissió de Festes.

2. DARRERES NOTÍCIES DEL POBLE

•

Durant el darrer trimestre s’han realitzat tots els actes que es tenien previstos per
aquest període: presentació i celebració de la XII Fira del Fajol i l’Assemblea
Ordinària per part de la Junta Veïnal.

•

Recordeu que si teniu materials voluminosos per llençar podeu trucar a l'Oficina
d’Atenció al Ciutadà (972279101) i el SIGMA us els passaran a recollir per casa. Es
consideren materials voluminosos tots aquells residus que un ciutadà no pot
transportar per ell mateix per qüestions de volum o pes. En general es recollirà
qualsevol tipus de material voluminós de difícil transport per part dels particulars:
mobles, electrodomèstics i trastos vells, entre d’altres.

•

Aquest trimestre també s’ha arreglat el camí de la Pomareda, s’han tallat els arbres
que havien nascut al mig de la paret del camí de la Sagrada Família, aquests no
permetien tallar bé l’herba i feien mal bé la paret.

•

La Diputació, a petició de la Junta Veïnal, ha retallat alguns marges de la carretera
principal que impedien una bona visibilitat i ha tallat alguns arbres entre el Mas
Bellvespre i cal Ninyo que invadien l’espai de la carretera.

•

Si necessiteu subbase en teniu al camp de davant de Sargatal, al camí dels Closells
i camí de can Merra.

•

Si algú es vol agregar al grup de whatsap de Batet Segur o Batet Social pot enviarnos un mail.

•

Recordeu que podeu visitar la web del poble www.batetdelaserra.cat. Us informem
que en aquesta web s’hi ha afegit una pestanya per donar la vostra opinió.

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

