
 

 

 

EL BATEC DE LA SERRA 
BUTLLETÍ INFORMATIU DE BATET núm. 58 

Primer trimestre del 2021 
 

1. ACTIVITATS: 
 

Les activitats que hi havia previstes per aquest trimestre queden suspeses com a mesura 
per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19. 

 
 
 
2. DARRERES NOTÍCIES DEL POBLE. 
 
● Tal i com us vam informar hi ha hagut canvis en el servei de transport dels dilluns per 
anar a mercat. 

Des del mes de novembre, qui vulgui desplaçar-se en transport públic al mercat d’Olot 
dels dilluns, ho podrà fer reservant prèviament la seva plaça al transport a demanda que el 
Consell Comarcal de la Garrotxa posa a la seva disposició. Per fer la reserva, els usuaris 
poden trucar al telèfon 972 26 01 96 (Estació d’autobusos d’Olot) o poden enviar un correu 
a tad@teisa-bus.com. La reserva, que és indispensable per poder utilitzar aquest servei, s’ha 
de sol·licitar sempre abans de cada divendres a les 17h. 

Aquest servei es fa amb taxi no amb bus com havia estat fins ara. 
HORARIS: 

Olot – Batet de la Serra: sortides a les 9.15h i a les 12.30h. 
Batet de la Serra – Olot: sortides a les 9.30h i a les 12.45h. 
 
● Des de la Junta Veïnal, ens ha arribat l’oportunitat de poder fer un recull històric de la 
memòria de Batet. Creiem que poder fer un recull de la memòria de la gent gran del poble 
seria de gran valor ja que, poc a poc, es van perdent els records antics. 

Ara es faria una primera fase del treball que consisteix en fer un seguit d’entrevistes. 
 
● Recordeu que trobareu contenidors de potassa a la Font de la Trinitat i al punt de 
recollida de deixalles del Càmping la Fageda. 
 
● Des de fa temps, a través d’aquest Batec, o a través de cartes que s’han enviat des 
de l’Ajuntament d’Olot, s’ha insistit 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, una vegada més, que cal tenir els gossos controlats i no 
deixar-los voltar sols encara que estiguin a prop de la casa. 

 
● De tant en tant, us anem informant de les batudes del senglar que es fan a Batet. Com 
sabeu, aquesta és una espècie que en poc temps s’ha reproduït molt a la nostra zona, fins 
al punt que s’ha convertit en un problema. A més de les batudes que es fan, s’aconsella tenir 
els marges nets per evitar grans bardisses que es converteixen en amagatalls per aquests 
animals. 

 



 

 

 
● Per la recollida de trastos i voluminosos en petites quantitats cal trucar a SIGMA, 
telèfon 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”. 


