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EL BATEC DE LA SERRA 
BUTLLETÍ INFORMATIU DE BATET núm. 65 

Quart trimestre del 2022 
 

 
1. ACTIVITATS: 

 
• Dia 15 d’octubre es projectarà el documental “MEMÒRIES DE BATET”. 
• Dia 20 i 21 d’octubre repartiment de targetes d’obertura de contenidors. 
• Dia 23 d’octubre “CAMINADA CAMÍ DE RONDA SANT FELIU DE GUÍXOLS FINS A 
PLATJA D’ARO”. 
• Dia 1 de novembre “MISSA DE TOTS SANTS”. 
• Dia 6 de novembre “SEGA DEL FAJOL”. 
• Dia 17 de desembre “CONCERT DE NADALES”. 
• Dia 24 de desembre “FESTA DE LA NIT DE NADAL”. 
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PROJECCIÓ DEL DOCUMENTAL “MEMÒRIES DE BATET” 
Dia: Dissabte 15 d’octubre. 
Hora: A les 6 de la tarda. 
Lloc: Cinemes d’Olot. 
Preu activitat: Gratuïta. 
Descripció: L’any 1971, fa 50 anys, el poble de Batet es va incorporar al municipi d’Olot. Per 
aquest motiu, s’ha realitzat el documental Memòries de Batet. El documental s’ha elaborat a partir 
de gravacions d’habitants del poble, on s’han recollit els seus records i vivències del passat. 
L’Ajuntament d’Olot ha reservat una sala dels cinemes per tal que la gent de Batet pugui seguir la 
projecció a la mateixa sala. Les persones que vulguin assistir a l’estrena cal que enviïn un correu 
electrònic a l’Ajuntament d’Olot alcaldia@olot.cat indicant el nom i cognoms, nom de la casa, un 
telèfon de contacte i el número de persones que teniu previst anar-hi. Hi ha temps fins al divendres 
7 d’octubre. 
 
 
REPARTIMENT DE TARGETES DELS CONTENIDORS 
Dia: Dijous 20 i divendres 21 d’octubre. 
Hora: Dijous 20 de 18:00 a 20:00 hores. 
 Divendres 21 de 13:00 a 14:30 hores. 
Lloc: Antiga Casa Consistorial. 
Descripció: Per disminuir l’abandonament de deixalles a l’àrea de contenidors de Batet (l’àrea de 
baix) s’ha instal·lat una porta amb control d’obertura i accés. Des de SIGMA, s’enviarà una carta 
informativa i detallada del procés a tots els veïns de la zona d’influència. Ens han avançat 
que els dies que es farà el repartiment de les targetes a l’Antiga Casa Consistorial seran els dies 
20 i 21 d’octubre, i en cas d’incompatibilitat horària, a partir del dia 21 d’octubre es podran recollir 
a SIGMA de 8:30h a 13:30h. 
 
 
CAMINADA CAMÍ DE RONDA SANT FELIU DE GUÍXOLS FINS A PLATJA D’ARO 
Inici: Diumenge 23 d’octubre. 
Hora: Sortida a les 8 del mati. 
Lloc: Punt de sortida a Can Vergés. 
Descripció: Es sortirà a les 8 del mati de Can Vergés. Es recorrerà el camí de ronda de Sant Feliu 
de Guíxols fins a Platja d'Aro, on es dinarà, i a la tarda es podrà passejar i/o anar de botigues. El 
transport va a càrrec de la Junta Veïnal; així doncs, només caldrà pagar 30 euros del dinar. 
Inscripcions: Per apuntar-se cal trucar els vespres al telèfon 972 268 278 (Fidel) o el 972 270 
503 (Teresa), abans del dia 12 d’octubre. 
 
 
SEGA DEL FAJOL 
Inici: Diumenge 6 de novembre. 
Hora: A partir de les 11 del matí. 
Lloc: Camp de la Bassa del Freixe (a la cruïlla de la carretera de la Sagrada Família). 
Preu activitat: Gratuïta. 
Descripció: Sega del Fajol de forma tradicional. Un cop acabada la sega es farà el ball d'en 
Batoies acompanyat de les Perdius. Activitat organitzada pels Amics del Fajol de Batet de la Serra. 
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CONCERT DE NADALES 
Inici: Dissabte 17 de desembre. 
Hora: A les 8 de la tarda. 
Lloc: Capella de la Santíssima Trinitat de Batet de la Serra. 
Preu activitat: Gratuïta. 
Descripció: L'Àngel Girona (guitarra, flautes i veu) i Marc Busquets (violí), ens cantaran un seguit 
de Nadales per començar-nos a preparar pel Nadal. 
 
 
FESTA DE LA NIT DE NADAL 
Inici: Dissabte 24 de desembre 
Hora: A les 9 de la nit. 
Lloc: Església de Santa Maria de Batet i Antiga Casa Consistorial de Batet. 
Preu activitat: Gratuïta. 
Descripció: A les 9 de la nit hi haurà la Missa del Gall a l’església de Santa Maria de Batet. Tot 
seguit, a l’Antiga Casa Consistorial, es jugarà a la generosa “Quina de Batet” i s’acabarà la vetllada 
amb la xocolatada popular. 
 
 
2. DARRERES NOTÍCIES DEL POBLE 
 
● El diumenge 28 d’agost es va dur a terme la XXV Arrossada per la gent de Batet, amb una 
assistència de 126 persones. Aquest any, per celebrar els 25 anys, la comissió va obsequiar amb 
un pastís i un brindis de cava per animar la festa. 
 
● El dimecres 7 de setembre, per les Festes del Tura, en Batoies i les Perdius van participar 
a la Cercavila de la faràndula olotina. 
 
● El dimecres 14 de setembre van començar les classes de Pilates a la Casa Consistorial; el 
dilluns 3 d’octubre començarà el Taller de memòria. A mitjans  novembre s’iniciarà el curs de Txi-
Kung (gimnàstica bioenergètica). El curs de Balls de Saló es va anul·lar per falta de participació. 
 
● El dia de Tots Sants, el dimarts 1 de novembre, hi haurà missa a les 10 del mati. Uns 10 
dies abans, i fins després de Tots Sants, el cementiri estarà obert tot el dia. 
 
● Del 25 de novembre al 4 de desembre tindrà lloc la Setmana de la Pedra Seca i està previst 
participar-hi. Encara no està definit el dia i punt on es farà el taller, s’avisarà oportunament. 
L'activitat pretén reivindicar el patrimoni, l'ofici i la tècnica constructiva de la pedra seca als Països 
Catalans. 
 
● Tres veïnes de Batet han proposat crear un banc d'intercanvi de llavors de plantes i flors, 
per ampliar sense cost la varietat floral dels nostres jardins. La idea és cultivar i intercanviar plantes 
que s'adaptin bé al clima i recuperar espècies tradicionals que s'hagin perdut. Més endavant 
presentaran el seu projecte i explicaran com funciona un banc de llavors a petita escala. 
Si la iniciativa us desperta interès, podeu deixar assecar les llavors de les plantes que tingueu al 
jardí i posar-les en una bosseta com la que heu trobat en el mateix sobre que el Batec. Després 
podeu portar-les a la parada de la Carme de Can Rovira (al mercat d’Olot - 689 30 42 69), a la 
Pilar a Can Codinach (618 77 30 75) i a la Dolo del Rambell (616 16 06 30), o posar-vos-hi en 
contacte perquè us les recullin. 
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● El mapa en format digital amb el nom i les coordenades de les diferents cases del poble 
està dissenyat. S’ha enviat als veïns que ho hagin sol·licitat. Si algú més hi està interessat, cal que 
enviï un correu a batet.serra@gmail.com i se li farà arribar. 
 
● Recordem que un dimarts al mes, al carrer Volcà Pedra Aguda (Les Fonts – trencant de 
Benavent), hi ha el camió de recollida selectiva. Per a la recollida de trastos i voluminosos en 
petites quantitats cal trucar a  SIGMA, telèfon 972 27 48 71. 
 
● Si algú vol rebre el butlletí del Batec de la Serra per correu electrònic, només cal que ens 
ho notifiqui amb un correu a batet.serra@gmail.com. Al mateix temps, agrairíem que tothom que 
disposi de  correu electrònic i que no rebi  cap correu de la Junta Veïnal, ens el faci arribar per la 
mateixa via. 
 
 
Per a més informació, podeu trucar a qualsevol membre de la junta veïnal o bé enviant un correu electrònic 

a l’adreça: batet.serra@gmail.com 
 


