
 

 

 
 
 

EL BATEC DE LA SERRA 
BUTLLETÍ INFORMATIU DE BATET núm. 53 

Segon trimestre del 2019 
 

1. ACTIVITATS: 
• Dia 7 d’abril “ROMERIA AL SANTUARI DEL COLLELL”. 
• Dia 12 de maig “XXXV CAMINADA DE BATET DE LA SERRA” i “XLIV APLEC 

DE LA SAGRADA FAMÍLIA”. 
• Dies 14, 15 i 16 de juny “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 7 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 4 d’abril al telèfon 972 26 92 90 Àngel, 972 27 15 26 Ramon 
Masoliver (vespres) o bé al 667 558 245 Ramon Canalias.  
 
 
XXXV CAMINADA DE BATET DE LA SERRA 
Dia: Diumenge 12 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 7 euros. Hi haurà un bon esmorzar per a tothom. 
 
 
XLIV APLEC DE LA SAGRADA FAMÍLIA 
Dia: Diumenge 12 de maig. 
Horari: 10,30 del matí. 
Programa: Rosari, missa i ofrena a la capella de la Sagrada Família. 
 
 
FESTA MAJOR DE BATET 
Dies: 14, 15 i 16 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: Diumenge 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 hi 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 estaven previstos per aquest 
període: presentació i celebració de la XIV Fira del Fajol i l’Assemblea Ordinària per part de la 
Junta Veïnal. 

 
● Aquest trimestre es farà missa el dia 14 d’abril, diada de Rams, a les 10:30 a la Parròquia, 
el dia 12 de maig a la Capella de la Sagrada Família a les 10:30 i també hi haurà missa per la 
Festa Major, el dissabte i el diumenge (l’hora s’especificarà en el programa de la Festa). 

 
● El dia 1 de maig el Club Ciclista Olot organitza el 39 Trofeu de Primavera amb sortida i 
arribada a la zona de Can Frontana de Batet. Per aquest motiu, a les 9 del matí, a les 11 i a les 
2 de la tarda poden haver-hi talls de 10 minuts a la carretera principal. 

 
● Una altra vegada tornem a insistir 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. Recordem 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. 

 
●  El 22 de gener es va convocar a tots els veïns a una reunió per informar-los de la possibilitat 
d’implantació d’una xarxa de fibra òptica. Fins el 28 de febrer tothom que hi estigués interessat 
podia inscriure’s en el projecte. En total 42 veïns s’hi varen inscriure. El projecte és viable, segons 
la Fundació guifi.net i Sigma. En aquests moments s’està dissenyant el traçat exacte del cablejat, 
s’estan fent els estudis de costos d’implantació i s’iniciaran els tràmits administratius. Us tindrem 
informats. 

 
● La Diputació ha aprovat un projecte d’eixamplament de diversos trams de la Ctra. GIV-5241 
amb un pressupost de 84.967,00 euros. En aquests moments el projecte està en exposició 
pública i pendent de contractació. El projecte afecta principalment els trams del Mas Can Pipa, 
el de la Canova d’en Grau i el de Can Feliç, a part de tres actuacions molt petites en altres llocs 
de la carretera. La durada prevista de l’obra és de 8 setmanes, encara que no es coneix la data 
d’inici. Us tindrem informats. 

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

 
●  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 puguin dipositar en els contenidors de 
la via pública, de rebuig o selectiva. El telèfon de contacte es el 972 27 48 71. 

 
● 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.  
 
 
 
 

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

“batet.serra@gmail.com”. 
 


