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ARROSSADA POPULAR PER LA GENT DE BATET 
El rebrot de l’epidèmia del Coronavirus ha fet que la comissió de l’arrossada hagi decidit no 
celebrar el dinar popular que es feia cada any a finals d’agost.  
Si la situació millora el proper any es tornaria a reprendre aquesta activitat. 
 
Per diferents motius hi ha hagut baixes d’alguns membres d’aquesta comissió i és per això 
que es demana que si algú està interessat en formar-ne part es posi en contacte amb l’Aurora, 
al telèfon 690 647 146. 
 
 
CERCAVILA PER LES FESTES DEL TURA 
La situació de pandèmia sanitària també fa que aquest any encara no s’hagi decidit si es farà 
o no la cercavila que dona inici a les Festes del Tura d’Olot. Cada any en Batoies i les perdius 
hi han participat però la comissió de Festes de Batet i els geganters han decidit que aquest 
cop no s’hi participarà encara que es faci, es prefereix esperar un any més. 
 
 
CURS DE TXI-KUNG “GIMNÀSTICA BIOENERGÈTICA” 
Dia: Inici mitjans de setembre. 
Hora: Els dilluns a les 11 matí i els dimecres a 2/4 de 8 de la tarda. 
Lloc: Antiga Casa Consistorial de Batet. 
Descripció:  El Txi-kung és una gimnàstica energètica que pot practicar tothom, i que ajuda 
a mantenir la salut i a prevenir malalties. Basada en la medicina tradicional xinesa. 
Inscripcions: Contactar amb la Rosa de Can Sila, al telèfon 650 489 839. 
 
 
CURS DE TAI CHI 
Dia: Inici a mitjans de setembre. 
Hora: Els dilluns a 2/4 de 9 del matí i a les 6 de la tarda. 
Lloc: Antiga Casa Consistorial de Batet. 
Descripció: El Tai Chi consisteix en una seqüència de moviments lents i harmònics que 
treballen sobretot el cos amb suavitat i en profunditat. El pot practicar gent de totes les edats. 
Inscripcions: Contactar amb Yves, al telèfon 635 954 360.  
 
 
CURS DE PILATES  
Dia: Inici de setembre. 
Hora: Els dimecres a les 6 de la tarda. 
Lloc: Antiga Casa Consistorial de Batet. 
Descripció: El Pilates consisteix en una seqüència de moviments controlats, molt conscients 
i coordinats amb la respiració, amb la finalitat de crear un cos harmoniós, coordinat, musculat 
i flexible. 
Inscripcions: Contactar amb la Mireia Rigat, al telèfon 686 430 501. 
 
 
 
 



 

 

 
 
2. DARRERES NOTÍCIES DEL POBLE. 
 

● El dissabte 24 de juliol es farà l’aplec de Sant Abdó i Sant Senén. Aquest any no es 
farà la celebració però si algú hi vol anar caminant hi haurà la capella oberta per poder-
la visitar.  

 
● El proper dia 14 d’agost es farà missa a la Parròquia de Batet per celebrar Santa Maria. 

La missa es farà a la plaça de la Parròquia a les 8 de la tarda. 
 

● El camió de recollida selectiva s’ubicava a la Ctra. de Santa Pau, ara ha canviat de lloc 
i el trobareu al carrer Volcà Pedra Aguda (trencant de la carretera de Santa Pau amb 
el barri de Benavent). 
 

● L’Ajuntament d’Olot ha tornat a informar sobre la tinença responsable d’animals de 
companyia. És important que tots siguem conscients dels problemes que pot ocasionar 
tenir els gossos lliures i fora de la propietat privada, sobretot quan són gossos de raça 
perillosa o que borden molt.  
 

● Us informem de la temporada de caça per si sentiu trets. 
La mitja veda de caça s’iniciarà el proper 22 d’agost fins el 12 de setembre. 
La caça major (senglar i cabirols) es va iniciar el 4 d’abril i s’allarga fins el 27 de març 
de 2022. 
Actualment, degut a la proliferació de senglars i per protegir les collites, l'Associació de 
Caçadors de Batet té una autorització de caça nocturna fins el 5 de setembre i la Colla 
de Santa Pau en té una altra per cabirols. 
 

● L’empresa Xàrtic està realitzant tràmits per tal de poder continuar amb el desplegament 
de la fibra òptica a Batet. Quan tinguem més informació es comunicarà. 

 
● 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”. 


