
 

 

 

EL BATEC DE LA SERRA 
BUTLLETÍ INFORMATIU DE BATET núm. 59 

Segon trimestre del 2021 
 

1. ACTIVITATS: 
 
● Dies 28, 29 i 30 de maig “FESTA MAJOR DE BATET DE LA SERRA”. 
 
 
ABRIL  1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11  

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 Camió recollida 
selectiva “Ctra. Santa 
Pau” 

28 29 30  

MAIG 1 2  

3 4 5 6 7 8 9  

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 Camió recollida 
selectiva “Ctra. Santa 
Pau” 

26 27 28 FESTA 
MAJOR 

29 FESTA 
MAJOR 

30 FESTA 
MAJOR 

31  

JUNY 
1 2 3 4 5 6 

7 8 9  10 11  12 13 

14 15 16 17 18 19  20 

21 22 Camió recollida 
selectiva “Ctra. Santa 
Pau” 

23 24 25 26  27 

28 29 30   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
FESTA MAJOR DE BATET 
Dies: 28, 29 i 30 de maig. 
Degut a la situació sanitària que s’està vivint no es podrà portar a terme tot el programa 
d’actes. S’ha optat per fer una celebració de la Festa Major molt més reduïda i respectant 
la normativa Covid. 
Més endavant ja rebreu informació. 
 
 
 
2. DARRERES NOTÍCIES DEL POBLE. 
 
● El proper dia 1 de maig es celebrarà la 41 edició de la Volta Ciclista a Girona 
(trofeu Primavera) memorial Marta Juanola amb sortida i arribada a l’Altiplà de Batet. 
Sortida Cadets a les 9 del matí i arribada a les 10,30h. 
Sortida Juniors a les 11 del matí i arribada a les 13,30h. 
La carretera es tallarà durant 5/8 minuts per poder fer la baixada. La pujada es fa per la 
carretera del Croscat/Can Peirot. 
 
● Des de Correus ens van demanar de fer arribar als veïns la necessitat de tenir les 
bústies en condicions ja que n’hi ha que no tenen el nom prou visible o llegible i això pot 
portar a confusions o dubtes al carter. 
Aprofitem per recordar que fa temps la Junta Veïnal va instal·lar diferents punts de casetes 
per a bústies. Si alguna caseta té algun desperfecte ens ho podeu fer arribar però entenem 
que la bústia va a càrrec del propietari i ha de ser aquest que en faci el manteniment o la 
substitució si en fos el cas.  
 
● Si no hi ha canvis en la normativa Covid, després de Setmana Santa es podran 
reiniciar les classes de pilates a l’Antiga Casa Consistorial. Atenció perquè hi ha canvi de 
dia, ara només es farà pilates els dimecres a les 18h. 
 
● 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. 

 
● Tal i com us vam informar a l’anterior Batec, s’està tirant endavant un recull històric 
de la memòria de Batet. Ara es farà una primera fase del treball que consisteix en fer un 
seguit d’entrevistes. 
Si algú té fotos antigues de Batet, o d’algun acte o activitat que es fes al poble anys 
endarrere, i les vol aportar per fer aquest treball ho pot fer posant-se en contacte amb algun 
membre de la Junta Veïnal. 

 



 

 

 
 

● El passat mes de febrer es va reparar la impermeabilització de la coberta de Can 
Frontana donat que s’havia anat degradant de tal manera que hauria comportat problemes 
de filtracions d’aigua a curt termini. 

 
● 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. 
 
● Recordem que davant de Can Sargatal hi ha el punt habitual d’acopi de subbase. 
Els veïns que en necessitin per arranjament de camins poden anar-ne a buscar. 
 
• 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. 
 
 
 

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

“batet.serra@gmail.com”. 


