EL BATEC DE LA SERRA
BUTLLETÍ INFORMATIU DE BATET núm. 49

Segon trimestre del 2018

1. ACTIVITATS:
 Dia 22 d’abril “ROMERIA AL SANTUARI DEL COLLELL”.
 Dia 13 de maig ”XLIII APLEC DE LA SAGRADA FAMÍLIA” i “XXXIV CAMINADA
DE BATET DE LA SERRA”.
 Dies 25, 26 i 27 de maig “FESTA MAJOR DE BATET DE LA SERRA”.
 Dia 23 de juny “REVETLLA DE SANT JOAN”.
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ROMERIA AL SANTUARI DEL COLLELL
Dia: Diumenge 22 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 19
d’abril al 972 26 92 90 Àngel o bé 972 27 15 26 Ramon (vespres).
PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS
Dies: del 5 al 20 de maig.
Tots aquells projectes/propostes que hagin passat la validació tècnica es donaran a
conèixer perquè puguin ser votades per la ciutadania entre el 5 i el 20 de maig.
La votació es farà des de la web participa.olot.cat i s’organitzaran esdeveniments
presencials per facilitar la participació de la ciutadania en la votació.
Poden votar totes les persones empadronades als barris de la zona on es realitzi
anualment el procés i siguin majors de 16 anys.
XLIII APLEC DE LA SAGRADA FAMÍLIA
Dia: Diumenge 13 de maig.
Horari: 10,30 del matí.
Programa: Rosari, seguidament, missa i ofrena a la capella de la Sagrada Família.
XXXIV CAMINADA DE BATET DE LA SERRA
Dia: Diumenge 13 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: 25, 26 i 27 de maig.
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: Dissabte 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 XIII Fira del Fajol i l’Assemblea Ordinària per part
de la Junta Veïnal. Aquest any, durant el transcurs de l’Assemblea, es va fer la renovació
de la Junta Veïnal.



El proper divendres 6 d'abril l’equip del Síndic serà a Olot per atendre les persones i
entitats que vulguin fer consultes o exposar les seves queixes en relació amb la
vulneració dels seus drets per part de les administracions públiques i de les empreses
que presten serveis generals (aigua, llum, gas,...).
S’atendran les persones a l'Institut Municipal de Promoció d'Olot (IMPO), carrer Bisbe
Lorenzana, 15. Les persones que hi estiguin interessades, caldrà que concertin
prèviament l’entrevista trucant al telèfon 900 124 124 o enviïn un correu electrònic a
l’adreça sindic@sindic.cat.



El dia 1 de maig el Club Ciclista Olot organitza el trofeu de Primavera amb sortida i
arribada a la zona de Can Frontana de Batet. Per aquest motiu, a les 9 del matí i a les
12,30 poden haver-hi talls de 5 minuts a la carretera principal.



Recordeu que el dilluns tenim una Teisa per anar a Olot a
mercat. Les parades són a Can Vergés, El Freixe, trencant
Parròquia de Batet i a l’Estació d’Autobusos d’Olot.



Dins el Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020, el Parc Natural de
la Zona Volcànica de la Garrotxa, ha proposat amb caràcter provisional l’atorgament
d’una subvenció per la Reconstrucció de marge de pedra seca d’un tram del camí ral de
Batet. Concretament un tram esllavissat entre Can Pericot i la Canova d’en Grau. El
percentatge d’ajut es del 70 %.



Dintre la campanya de renovació del ferms hi ha previst per part de la Diputació una
rehabilitació superficial del ferm de la carretera GIV-5241 entre els dies 7 i 15 de juny.
Caldrà limitar la velocitat pel risc de lliscaments durant uns 15 dies. Posteriorment es
renovarà la senyalització horitzontal. També es revisarà el sistema de drenatge.



Entre els mesos de març i abril s’estan asfaltat o reasfaltat, segons el cas, els trams de
carreteres i camins veïnals previstos en el darrer pla d’obres i serveis. D’aquests trams,
on la xarxa d’aigua quedarà soterrada sota el nou ferm s’aprofita per substituir la
canonada d’abastament per una de més secció.



Recordeu que en cas d’emergència podeu trucar al 112 o bé al telèfon directe de la
comissaria dels Mossos d’Esquadra 972 54 17 00.



Si teniu materials voluminosos per llençar podeu trucar a SIGMA i 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. No es recolliran
materials que no són voluminosos ni de difícil transport, ni materials petits ni líquids.

Tampoc es recolliran deixalles com runes o residus especials domèstics (fluorescents,
pneumàtics, bateries, piles, pintures, dissolvents, olis, medicaments, etc.) que cal dur a
la Deixalleria. Tampoc es recolliran deixalles que es pugin dipositar en els contenidors
de la via pública, de rebuig o selectiva. El telèfon de contacte es el 972 27 48 71.


Degut a les nevades del passat mes de febrer hi ha camins amb branques trencades
que poden dificultar el pas. Es preveu netejar-ho en breu.



Si necessiteu subbase en teniu al camp de davant de Sargatal, al camí del Closells i el
camí de Can Merra.



Si us voleu agregar al grup de WhatsApp de Batet Segur, Batet Social o vol rebre el
Batec en format digital ens ho podeu comunicar per mail batetdelaserra@hotmail.com.

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

