
 

 

 

EL BATEC DE LA SERRA 
BUTLLETÍ INFORMATIU DE BATET núm. 64 

Tercer trimestre del 2022 
 

 
 
1. ACTIVITATS: 

 
• Dia 30 de juliol “Caminada a l’aplec de Sant Abdó i Sant Senén de Santa Pau”. 
• Dia 28 d’agost “ARROSSADA POPULAR PER LA GENT DE BATET”. 
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ARROSSADA POPULAR A CAN FRONTANA 
Dia: Diumenge 28 d’agost. 
Lloc: Paratges de Can Frontana. 
Preu: S’enviarà full amb la programació, el preu i els telèfons per la inscripció. 
Descripció: Després de dos anys, 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: A concretar (Festes del Tura). 
Lloc: Davant de l’Hospici d’Olot. 
Descripció: En Batoies i les perdius participaran a la cercavila de les Festes del Tura d’Olot, 
amb tota la faràndula olotina. 
 
CURS DE TXI-KUNG “GIMNÀSTICA BIOENERGÈTICA” 
Inici: 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. 
 
CURS DE PILATES 
Inici: 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. 
 
TALLER DE MEMÒRIA  
Inici: Octubre. 
Hora: Els dilluns a les 6 de la tarda. 
Lloc: Antiga Casa Consistorial de Batet. 
Descripció: Al llarg de les diferents sessions s’ensenyen estratègies per recordar llistes de 
paraules, per recordar noms de persones, etc. i es treballen diferents funcions cognitives 
del cervell que estan implicades en el procés de la memòria. 
Inscripcions: Enviar un correu a batet.serra@gmail.com 
 
BALLS DE SALÓ 
Inici: Setembre. 
Hora: Dimarts o dijous a les 7 de la tarda. 
Lloc: Antiga Casa Consistorial de Batet. 
Descripció: Els balls de saló són un conjunt de balls diferents que es ballen en parella, de 
manera coordinada i seguint el ritme de la música. 
Inscripcions: Enviar un correu a batet.serra@gmail.com o trucar al 676 593 078 Anna. 
 



 

 

 
2. DARRERES NOTÍCIES DEL POBLE. 
 
● El proper diumenge 14 d’agost es farà missa a la Parròquia de Batet per celebrar 

Santa Maria a les 8 de la tarda. 
 
● Com sabeu el passat dia 15 de juny a dos quarts de 9 del vespre es va fer el 

nomenament de la nova Junta Veïnal de Batet. Aquesta nova junta està presidida 
per en Tavi Algueró de Can Casals, que estarà acompanyat per Carme Espuña del 
Mas Espuña, Pere Alzamora del Mas Les Contentes, Gemma Canalias de Can 
Feliç, Anna Collelldemont del Mas Can Merra i Ramon Canalias del Mas Can 
Gambot. En el mateix acte es va lliurar a la Teresa Figueras i a en Miquel Iglesias, 
la medalla de Batet com a reconeixement de la labor feta durant tots aquest anys 
en la Junta Veïnal (2009-2022), ja que per decisió pròpia i a fi d’anar-la renovant 
van decidir no continuar. 

 
● Els dies 10, 11 i 12 de juny vam celebrar la Festa Major del poble. Tots els actes 

van estar força concorreguts. Aquest any la pubilla és l’ Ada Algueró i Aumatell del 
Mas Can Casals.  A la web hi podreu trobar un vídeo de la Festa Major. També es 
va portar a terme la XXXVI Caminada per Batet de la Serra el 15 de juny. Aquest 
any van ser uns 125 participants. 

 
● El dissabte 30 de juliol es farà l’aplec de Sant Abdó i Sant Senén. 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 

i txi-kung. En principi es mantenen els mateixos horaris que el curs passat, si hi ha 
algun canvi es comunicarà en el proper batec. Com a novetat aquest any es 
proposa fer un curs de balls de saló. Es faria a l’Antiga Casa Consistorial. Si algú 
s’hi vol apuntar o té algun dubte sobre horaris ens pot enviar un correu a 
batet.serra@gmail.com. 

 
● S’ha elaborat un mapa en format digital amb el nom i les coordenades de les 

diferents cases del poble. Properament el tindrem disponible. Si algú està interessat 
en tenir-lo cal que envieu un correu a batet.serra@gmail.com i us el farem arribar. 

 
● 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.  


