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1. ACTIVITATS: 
● Dia 27 de juliol “Caminada a l’aplec de Sant Abdó i Sant Senén de Santa Pau”. 
● Dia 25 d’agost “ARROSSADA POPULAR A CAN FRONTANA”. 
● Dia 6 de setembre “CERCAVILA D'EN BATOIES I LES PERDIUS A OLOT”. 
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ARROSSADA POPULAR A CAN FRONTANA 
Dia: Diumenge 25 d’agost. 
Lloc: Paratges de Can Frontana. 
Preu: S’enviarà full amb la programació, el preu i els telèfons per la inscripció. 
Descripció: Com cada any per Sant Bartomeu i, seguint la tradició es celebrarà, de nou,               
l’arrossada popular de Batet. Arrossada organitzada per la gent gran de Batet. Aquest any              
també ens acompanyarà el nostre gegant, en Batoies i les Perdius. 
 
 
CERCAVILA D’EN BATOIES I LES PERDIUS A OLOT 
Dia: Divendres 6 de setembre. 
Lloc: Davant de l’Hospici d’Olot. 
Horari: A 2/4 de 7 de la tarda. 
Descripció: En Batoies i les perdius participaran a la cercavila de les Festes del Tura d’Olot,                
amb tota la faràndula olotina. 
 
 
 
2. DARRERES NOTÍCIES DEL POBLE. 
 

● Aquest passat mes de juny vam celebrar la Festa Major del poble. Tots els actes               
van estar força concorreguts. Aquest any la pubilla és la Sandra Casamitjana del             
Mas Casamitjana i l’hereu en Pol Reixach de Can Reiprat. A la web hi podreu               
trobar un vídeo de la Festa Major. També es va portar a terme la XXXV Caminada                
per Batet de la Serra. Aquest any van ser uns 180 participants.  

 
● El dia 23 de juny, en Batoies i les perdius van participar a la cercavila que va                 

organitzar Òmnium en motiu de l’arribada de la flama del Canigó. Tot seguit una              
colla de joves van pujar la flama fins a la Parròquia de Batet on es va encendre la                  
foguera i es va fer la tradicional revetlla de Sant Joan. 

 
● A finals de juny principis de juliol, l'empresa Acciona subcontractada d'Endesa ha            

començat a fer tales de brancada a tot el que és la línia elèctrica que passa per                 
Batet. Els mateixos treballadors, sempre que sigui possible, intenten parlar amb els            
propietaris abans de fer qualsevol treball dins la finca. 
 

● Us informem que el dimecres 17 de juliol i fins el divendres 2 d’agost es portaran                
terme treballs per col.locar asfalt sonoreductor a l’avinguda Sant Jordi. Mentre duri            
la primera fase (els primers 9-10 dies) sempre hi haurà un sentit de circulació obert               
al trànsit. A la següent, caldrà fer talls de circulació per trams, que estaran              
degudament senyalitzats donant vies alternatives de pas. A mesura que avancin els            
treballs, que s’iniciaran al sector de la Solfa, es restringirà l’aparcament als laterals             

 



 
de l’avinguda Sant Jordi. Tot i que l’execució de les obres ja s’ha programat en una                
època amb menor mobilitat, especialment per les vacances escolars, caldrà adoptar           
i senyalitzar talls de trànsit i desviament provisionals per garantir el bon            
funcionament dels treballs. DEs de l’Ajuntament ens demanen comprensió per les           
molèsties que puguin ocasionar aquestes obres . 
 

● Sobre el tema de l'extensió de fibra òptica a la zona de Batet, dir que s’hi està                 
treballant i que ja  s’ha fet la proposta per el desplagament dels ramals principals.  
 

 
● El dissabte 27 de juliol es farà l’aplec de Sant Abdó i Sant Senèn. Com ja és                 

costum els que vulguin participar-hi cal que siguin a la carretera del Pla a les 4 de                 
la tarda per marxar caminant fins l’aplec. A les 5 de la tarda hi haurà missa, cant                 
dels goigs, joc de la virolla i tast de galetes i vi dolç. A la nit, està previst que es                    
celebri el tradicional sopar i sorteig. 
 
 

● Al mes de setembre començaran les classes del taller de memòria, pilates, zumba,             
tai chi i txi-kung. En principi es mantenen els mateixos horaris que el curs passat,               
només canviaria l’horari de txi-kung que serà dilluns de 11 a 12:30 i dimarts de 6:30                
a 8 de la tarda. Si hi ha algun canvi en alguna altra activitat es comunicarà en el                  
proper batec. Si algú es vol apuntar a alguna activitat o té algun dubte sobre horaris                
ens pot enviar un correu a batet.serra@gmail.com. 

 
● Recordeu que podeu visitar la web del poble www.batetdelaserra.cat. Si entreu a la             

pestanya de dades meteorològiques, trobareu actualitzades dades com la humitat,          
temperatura, vent, precipitacions, ... i un resum mensual del temps a Batet de la              
Serra. 

 
 

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

“batet.serra@gmail.com”. 
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