
 

 

EL BATEC DE LA SERRA 
BUTLLETÍ INFORMATIU DE BATET núm. 66 

Primer trimestre del 2023 
 

 
1. ACTIVITATS: 
• Dia 12 de febrer “XVI FIRA DEL FAJOL”. 
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XVI FIRA DEL FAJOL 
Dia: Diumenge 12 de febrer. 
Lloc: Paratges de Can Frontana. 
Horari: La fira començarà a les 9 del matí. 
Descripció: Batet de la Serra organitza aquest diumenge la XVI Fira del Fajol, un 
esdeveniment que durant tot el dia omplirà aquesta localitat de diverses activitats, tant 
didàctiques com gastronòmiques, al voltant d'aquest producte. La fira s'ha creat amb l'objectiu 
de donar a conèixer aquest producte característic de les nostres terres. 
Programa: S’envia adjunt. 
 
 
2. DARRERES NOTÍCIES DEL POBLE. 
 
● El dissabte 15 d’octubre es va presentar el documental Memòries de Batet de la Serra 

als cinemes d’Olot. Va ser tot un èxit, hi van assistir unes cinc-centes persones repartides 
en dues sales. Trobareu el documental penjat a la pàgina web de Batet 
www.batetdelaserra.cat. 
 

● El diumenge 23 d’octubre la gent de Batet va sortir a caminar, fent el camí de ronda de 
Sant Feliu de Guíxols fins a Platja d’Aro, on es va gaudir d’un bon dia i un bon àpat. 
 

● El diumenge 6 de novembre es va celebrar la sega del fajol, després de dos anys de no 
poder-se fer. Durant tot el matí, una desena de segadors van treballar al camp de la Bassa 
del Freixe. Un cop acabada la sega, en Batoies i les perdius van ballar. Dotze flequers de 
la comarca van participar al concurs de productes fets de fajol i el guanyador va ser el forn 
Jaume amb el pastís tatin amb galeta i llimona. 
 

● El dilluns 28 de novembre, va ser el primer dia en que es va iniciar la limitació d’accés als 
contenidors de Batet de baix, en que únicament s’hi pot accedir amb la targeta que ha 
facilitat el Sigma. Si algun, encara no l’ha recollit, s’ha de dirigir al Sigma. 
 

● El dissabte 17 de desembre, després de dos anys durant els quals no s’ha pogut realitzar, 
va tenir lloc el concert de Nadal, el Cançoner de Nadal, a càrrec de l’Àngel Girona i el Marc 
Busquets. En acabar es va gaudir d’un bon caldo. 
 

● La Nit de Nadal, com és tradició, es va celebrar la Missa del Gall a la parròquia de Santa 
Maria de Batet. Tot seguit, a l’Antiga Casa Consistorial, hi va haver un recital de poemes 
de Nadal, la quina i la xocolatada. 
 

● Al web de Batet www.batetdelaserra.cat hi ha informació actualitzada de totes les activitats 
que es realitzen. Si teniu fotografies dels diferents esdeveniments  per afegir a les notícies 
de la web, ens les podeu enviar per correu electrònic. 
 

● Recordeu que en cas de 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 es gestioni per part del mateix propietari. En els casos de persones grans 
o amb problemes de salut, es mirarà d’ajudar-los; en aquest cas, cal posar-se en contacte 
amb algun membre 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 i en el trencant de Can Xerragast. Hi ha els 
contenidors de potassa a la Font de la Trinitat i al Càmping la Fageda, com cada 
temporada d’hivern, per a qui li faci falta. 
 

● 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, s’aconsella tenir els marges nets per 
evitar grans bardisses que es converteixen en amagatalls per a aquests animals. 
 

● Recordem que un dimarts al mes, en el carrer Volcà Pedra Aguda (Les Fonts – trencant 
de Benavent), hi ha el camió de recollida selectiva. Per a la recollida de trastos i objectes 
voluminosos en petites quantitats cal trucar a SIGMA, al 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 més informació trucar a qualsevol membre de la junta veïnal o bé enviat un e-mail a l’adreça: 
“batet.serra@gmail.com”. 

 


