EL BATEC DE LA SERRA
BUTLLETÍ INFORMATIU DE BATET núm. 48

Primer trimestre del 2018
1. ACTIVITATS:
• Dia 3 de Febrer “Presentació XIII FIRA DEL FAJOL”.
• Dia 11 de Febrer “XIII FIRA DEL FAJOL”.
• Dia 11 de Març “CALÇOTADA”.
• Dia 16 de Març “ASSEMBLEA ORDINÀRIA”.
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PRESENTACIÓ XIII FIRA DEL FAJOL
Dia: Dissabte 3 de febrer.
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 XIII Fira del Fajol a la Plaça Mercat, amb degustació de productes elaborats
amb fajol, per part del col·lectiu Cuina Volcànica.
XIII FIRA DEL FAJOL
Dia: Diumenge 11 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 "XIII 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.
I CALÇOTADA A BATET
Dia: Diumenge 11 de març.
Descripció: El programa d’aquesta activitat s’especificarà més endavant.
ASSEMBLEA ORDINÀRIA
Dia: Divendres 16 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. Presentació de la nova Junta Veïnal.

2. DARRERES NOTÍCIES DEL POBLE
• Durant el darrer trimestre s'han realitzat les activitats previstes en l'anterior Batec de la
Serra: Vetlla Literaria a La Canova, Sega del Fajol, Festa de la Castanyada i Cantada de
Nadales. Totes les activitats van comptar amb una bona assistència de participants i públic.
També es varen iniciar els cursos de memòria, Tai-chi, pilates, zumba, i txi-kung.
• El dia 24 de desembre després de l'obra de teatre de la mainada 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 euros.

• El proper dia 21 de gener té lloc la Fira del Fesol de Santa Pau. Aquest any el gegant
Batòies i les perdius participaran a la cercavila del matí, si voleu acompanyar-lo esteu
convidats!. Durant la fesolada els Amics del Fajol serviran una degustació de postres de
fajol.
• Ja han transcorregut quatre anys des del nomenament de l’actual Junta, és per aquest motiu
que ja haureu rebut una carta de l’Ajuntament d’Olot on s’expliquen els terminis per la
proclamació d’una nova Junta Veïnal o bé de renovació de l’existent.
• L'Ajuntament d'Olot va aprovar els Pressupostos Participatius del 2018. Els comptes
municipals reserven una partida de 100.000€, perquè els veïns i veïnes d'Olot puguin
debatre i decidir les millores que considerin que més els poden afavorir. Aquest 2018, la
zona sud formada pels barris de Sant Roc, Pequín, Bonavista, les Fons i el poble de Batet
de la Serra iniciaran la primera edició d’aquests pressupostos.
Durant el procés, l'Ajuntament organitzarà diversos espais de trobada i debat, també
facilitarà l'arribada de propostes a través d'internet. Els veïns podran proposar accions de
competència municipal que s'han de poder realitzar en un màxim de 6 mesos (dins de l'any
2018) i han de tenir un cost mínim de 5.000€ i no superar els 40.000€. Una vegada, les
accions proposades hagin estat escollides seran validades per tècnics i després podran ser
votades pels veïns. Les votacions seran en línia i estan programades per al mes de maig.
• Alguns joves de Batet s’han organitzat per formar un grup de jovent de Batet de la Serra.
Aquest grup organitzarà noves activitats i en recuperarà algunes que s’havien realitzat i
s’han anat perdent. Cal dir que també ajudarà a la Comissió de Festes pel que calgui.
La primera activitat que organitzarà aquest grup és la calçotada del proper mes de març.
• El dia 25 de març a 2/4 11 del matí hi haurà missa de Ram a la parròquia de Santa Maria.
• Recordeu que trobareu contenidors de potassa a la Font de la Trinitat i darrera el Càmping
la Fageda.
• Podeu visitar la web del poble 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. Al mateix temps agrairíem a la gent
que té correu electrònic i no rep cap correu de la Junta ens el faci arribar.
Per més informació trucar a qualsevol membre de la junta veïnal o be enviat un mail a
l’adreça: “batetdelaserra@hotmail.com”.

