
 

 

EL BATEC DE LA SERRA 
BUTLLETÍ INFORMATIU DE BATET núm. 62 

Primer trimestre del 2022 
 
 

 
1. ACTIVITATS: 
● Dia 1 d’abril “ASSEMBLEA ORDINÀRIA”. 
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XVI FIRA DEL FAJOL 
Després de valorar-ho molt, la comissió de la Fira del Fajol ha decidit que aquest any no es 
farà la Fira. No es creu convenient fer-la donada la situació pandèmica actual.  
 
 
ASSEMBLEA ORDINÀRIA 
Dia: 1 d’abril 
Lloc: Antiga Casa Consistorial de Batet. 
Horari: 9 del vespre. 
Descripció: Després de dos anys sense poder dur a terme l'assemblea anual per motius 
sanitaris, es podrà tornar a fer la xerrada-col·loqui a càrrec dels membres de la Junta Veïnal 
de Batet de la Serra, per tal de posar al corrent al poble de l’estat de comptes i de la situació 
actual. 
Aquesta serà l’última assemblea de l’actual junta, properament es convocaran eleccions. 
 
 
2. DARRERES NOTÍCIES DEL POBLE. 
 
● Tot i la vacunació d’una part important de la població, la Covid-19, encara no ens deixa 
portar una vida totalment normalitzada. Una mostra n’és l’anul·lació del concert de Nadal que 
es tenia programat i que es va haver de suspendre. Poc a poc, s’intentarà anar recuperant els 
actes socials sempre complint les mesures pertinents. 
 
● Aquest curs 2021-22 hi ha 2 alumnes de primària i 8 de secundària que han sol·licitat 
transport escolar. Al ser tan pocs alumnes de primària no s’ha pogut mantenir aquest servei. 
En el cas de secundària sí. Els que estiguin interessats en utilitzar el transport escolar el proper 
curs caldrà que al mes de maig es posin en contacte amb la Junta Veïnal. 
 
● El mes de novembre del 2021 va fer 4 anys de la constitució de la Junta Veïnal actual 
per tant aquest 2022 toca tornar a fer eleccions. Si algú vol formar una nova Junta ho pot fer 
presentant candidatura. La data de les eleccions encara no està fixada. Quan tinguem més 
informació sobre les dates us la farem arribar. 
 
● Recordeu que si es dona el cas d’una nevada, la Junta Veïnal, juntament amb 
l’Ajuntament d’Olot, coordina la neteja de les carreteres secundàries i la principal. La neu de 
les carreteres privades cal que s’ho gestioni el mateix propietari. En els casos de persones 
grans o amb problemes de salut, es mirarà d’ajudar-los però cal que ho demanin posant-se en 
contacte amb algú de la Junta Veïnal.  
 
● Recordeu que si us fa falta terra per arreglar-vos la carretera, la podeu anar a buscar a 
l’aparcament de davant de Can Frontana. Hi ha els contenidors de potassa a la Font de la 
Trinitat i al Càmping la Fageda, com cada temporada d’hivern, per qui li faci falta. 
 
● Tal i com us vam informar s’està fent un recull de memòria històrica de Batet. S’han fet 
tres tandes d’entrevistes a la gent gran del poble. Amb això es pretén poder fer un recull 
documental en format gravació de fets, tradicions i records del poble. Us anirem informant de 
la seva evolució. 
 



 

 

 
 
● De tant en tant, us anem informant de les batudes del senglar que es fan a Batet. 
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. 
 
● Des d’aquest butlletí i a través de les 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. Per 
aquest motiu ens han arribat vàries queixes de veïns i visitants. Recordem, una vegada més, 
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 621 294 554. 
 
● 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 enviat un e-

mail a l’adreça: “batet.serra@gmail.com”. 


