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FESTA 86º ANIVERSARI 
Seguint la tradició, el dia 1 de Maig a les 12h. es va celebrar la festa  

del 86º aniversari del Sport Ciclista Bétulo, l’acte va reunir a més de  

vuitanta persones entre socis i simpatitzants. 

Primerament es van lliurar les plaques commemoratives de 25 anys  

de soci a: En Marc Sabaté Bleda, En Santiago Alonso López i  a  

En Tomás Garcia Garzón, aquest últim la tenia pendent de recollir-la 

de l’any passat, enguany l’únic soci que li corresponia la placa  

de 50 anys, En Josep Navarro Alarcón, no la va poder recollir 

per problemes de salut. 

Es van lliurar com cada any els trofeus corresponents als  

guanyadors del campionats d’excursionisme, veterans, de la T.T. de 

Sant Carles i de la BTT de l’any 2015, així com també els primers  

carnets de soci, el premi especial a la constància, enguany atorgat  

a En Joan Doñate Giró, i els de corredors que han competit al 2015 

amb llicencia del Sport Ciclista Bétulo, com es el cas del nostre soci 

i company En Ángel Blanco Jiménez, aquests dos últims també van  

quedar pendents de lliurar per no poder assistir a la festa. 

A l’acabament de l’acte de lliurament, es va preparar el clàssic aperitiu 

amb el pernil de gla que tant ens agrada a tothom, un cop més proporcionat 

pel nostre company Albert Vives (alies el “Cardenas”), al qual li estem molt 

agraïts, així com també a la nostra estimada sòcia i companya 

Amparo Castillejo, per la seva aportació. 

Enguany també vam disposar de l’equip de megafonia, gràcies al 

nostre company Adolfo Recuenco, ja que des de el carrer no  

se sent el que diu el nostre “speaker” “Tubau”. 

La celebració va ser molt maca i agradable, ja que hi ha socis 

que normalment no es veuen, i aquest dia es troben, xarren i comenten 

anècdotes d’anys enrere, això fa que sigui una festa molt emotiva i  

entranyable. 

Esperem que l’any que bé puguin assistir els companys que enguany  

no han pogut venir. 

La junta. 

 Els Campions de l’any 2015 

      

 

EXCURSIÓ COMBINADA A VIMBODÍ 
El passat diumenge dia 10 d’Abril, a les 6 h. del matí, 21 ciclistes  

del Sport Ciclista Bétulo, vam sortir des de el Pavelló Olímpic de 

Badalona en direcció a Vimbodí, acompanyats per la “flegoneta”, pilotada 

pel nostre estimat En Facun  i En Jesús de copilot. Vam travessar 

Barcelona, Esplugues del Llobregat, Sant Just Desvern i Molins de Rei, un 

cop allà vam agafar la N-340  en direcció cap a Tarragona, passant per 

Cervelló  i Vallirana, fins al Coll de l’Ordal (H.C.), on comença el descens 

fins a Vilafranca del Penedès, que la deixem a un costat, uns quants 

quilometres de tobogans, fins arribar a l’esmorzar a Santa Margarida i els 

Monjos, al restaurant casa Paco, a on s’esmorza de conya, i a bon preu. 

Després d’esmorzar l’avi Facun va agafar la bici i En Jesús la “flegoneta”, 
el qual se’n va encarregar de portar-la fins a Vimbodí. 
Vam continuar en direcció al Vendrell, on vam agafar la C-51 en direcció a 

Valls, passant per La Papiola per una mica més tard coronar el Coll de la 
Pineda de Santa Cristina. Descens fins a Rodonyà, on ens vam trobar a En 
Siscu Ros (Alies cama curta), acompanyat per un amic, pels que no el 

coneixeu es un soci i company del club que va marxar a viure a Les Borges 
Blanques (un pallo de p. mare), i que sabent-hi que hi anàvem cap allà, no 

ho va dubtar ni un moment, i ens van acompanyar fins al final. 

L’anècdota del dia sense dubte va ser que ens vàrem trobar una cursa de 
ciclistes amateurs  que venia per la mateixa carretera que nosaltres en 

sentit contrari, els mossos d’esquadra ens van aturar al voral de la 

carretera, per que poguessin passar. 

Vam pujar el Coll de Lilla  sense problemes, carretera ample i un voral de 

un metre i mig, tot seguit baixada ràpida fins a Montblanc, amb un 

lleuger vent a favor, després carretera que picava cap amunt 

lleugerament, pesaven els quilòmetres, L’Espluga de Francolí  la vam 

passar de llarg, fins arribar a Vimbodí, amb un total de 140 Quilòmetres. 
A l’arribada al nostre destí ens estaven esperant familiars i amics, que 

havien sortit amb autocar des de Badalona a les 8h. del mati, i varen 

visitar el Museu del Vidre de Vimbodí. 
Després de ficar-hi les bicicletes al maleter de l’autocar i una bona dutxa 

al poliesportiu de Vimbodí, tots plegats vam anar a dinar al restaurant El 
Fonoll  just davant del Monestir de Poblet. 
Després de dinar es van lliurar uns petits detalls als ciclistes participants 

i unes gorres pels més petits. 

Com a nota negativa va ser la llarga espera que van tenir que patir els que 

anaven amb autocar, des de que van arribar fins que va començar la visita 

al Museu, intentarem corregir aquestes petites errades en properes sortides. 

Un cop finalitzat l’àpat, vam tornar tots cap a Badalona amb l’autocar, 

amb la satisfacció de haver-hi aconseguit el nostre objectiu, i de haver-hi 

passat una jornada molt agradable. 

 
Arribada dels ciclistes a Vimbodí 



           CALENDARI 2016  
 

01-31/08 Mes d’Agost vacances. Excursions no puntuades 
04/09 Pineda  90 Qm.  8.00h. 

(A)   Masnou, Mataró ©, Arenys de Mar, Sant Pol. 
(T)  Pel mateix lloc. 
11/09 Caldes de Montbui  70 Qm.  8.00h. 
(A)  Sta. Coloma, Montcada ©, lateral riu dret, Ripollet, Santiga, Polinyà, 

       Sentmenat. 
(T)   Can Loronyo, Lliçà de Munt, Lliçà de Vall, Parets, Circuit de Montmeló,  
       Conreria ©, Tiana. 
18/09 Sta. Eulalia de Ronçana  90 Qm.  8.00h. 

(A)  Masnou, Font de Cera ©, La Roca, Sta. Agnès, Cardedeu©, 
       La Marata, Llerona, L’Ametlla©, Sta. Eulàlia. 
(T)  Caldes de Montbui, Sentmenat ©,Polinyà, Sta. Perpetua, La Llagosta,  

       Montcada ©, Vallensana © 
25/09 Ullastrell  90 Qm.  8.00h. 
(A)   Sta. Coloma, Montcada©, Sant Cugat, Rubí ©, Castellbisbal, 
        Martorell, Ctra. de les Carpes, El Suro.      

(T)   Els Onze, Les Fonts, Rubí©, Sant Cugat, Montcada©, Vallensana. 
02/10 T.T. El Farell (8.7 Qm.)  80 Qm.  8.00h. 
(A)  Sta. Coloma, Montcada©, Polígon, La Llagosta, Palau, Caldes M.© 

(T)  Palau, Polígon, La Llagosta, Montcada©, Vallensana 
09/10 Dosrius  60 Qm.  8.00h. 
(A)   Masnou, Argentona, Dosrius, Can Bordoi© Can Massuet, Dosrius  
(T)   Sant Pol, Mataró©, Masnou, Montgat 

16/10 Sant Cebrià de Vallalta  90 Qm.  8.00h. 
(A)   Masnou, Mataró© Ctra. de Mata, Coll del Pollastre© Sant Iscle V. 
(T)   Argentona, Sta. Helena©, Masnou, Montgat 

23/10 St. Andreu de Llavaneres   70 Qm.  8.00h. 
           El mateix dia foto oficial, lloc per determinar 
           (Més informació al Local Social) 
(A)   Masnou, Mataró © Caldetes, Tourmalet, St. Vicenç de Montalt.     

(T)   Mataró ©, Masnou, Montgat. 
25/10 Forat del Vent  70 Qm.  8.00h. 
(A)   Sta. Coloma, Montcada©, Sta. Maria, Cementeri, Ronda de Dalt, 

Arrabassada ©, Sant Cugat 
(T)   Cerdanyola, Montcada, ©Vallensana ©. 
 

 
 

Bones vacances companys/as 
                Socis i/o simpatitzants  

                Us desitgem 
                       La junta 

 

NOTES SOCIALS 
NOUS SOCIS 

Donem la benvinguda al nou soci:  Jairo Sánchez Martín 
va ingressar al club el dia 16-3-16. 
 

NECRÓLOGIQUES 
El passat mes de desembre va morir el nostre soci i/o amic 
En Isidro Marcos  Martínez, que va néixer a l’any 1924, i va ingressar 
com a soci del S.C. Bétulo el 25/8/1986, així com també va morir 
el dia 19/6/16 el nostre estimat company En Gerard Plana,  
que va néixer l’any 1966, i va ingressar al club el 13/9/2007, 
volem expressar el nostre condol a les famílies dels nostres 
companys i socis. 
 

ELECCIONS 2016  
Estimats amics i socis, us informem que ja fa sis anys de les darreres 
eleccions, en les quals va sortir elegida la actual Junta Directiva  
del S.C. Bétulo, per aquest motiu el dia 21 de Juny es van convocar 
unes noves eleccions per a escollir la nova Junta Directiva del club,  
en el mateix sobre que heu rebut aquest full informatiu teniu tota 
l’informació detallada referent a aquestes eleccions. 
 
 

 

 

CANVI DE DISSENY DE LA ROBA DEL CLUB 
Benvolguts amics, ja han passat 10 anys des de que es va fer el  

disseny de l’actual roba del club, per aquest motiu estem estudiant i 

recollint idees sobre el nou Maillot a dissenyar, si voleu donar-nos 

alguna idea, ens ho podeu comunicar, ja que entre totes les 

propostes i surgències, intentarem escollir i dissenyar el Maillot més 

maco, per als propers anys. 

                    Gràcies  

La Junta 

 

 

SORTIDA ESPECIAL A ASTORGA (Leon) 
Us informem que el proper dia 31 de Juliol  de enguany, sortiran amb 

bicicleta 19 companys  des de el Pavelló Olímpic de Badalona, amb  

destí final a Astorga (León),  seran un total de 6 etapes  i 900 Qm  

pel davant, tot perfectament planificat per En Pedro Baños, que ja té 

experiència en el tema. 

L’idea original es del company Manuel Celada, ja que ell es de la 

zona, i li va proposar a En Pedro, i ell no s’ho va pensar dos cops. 

Les 6 etapes son: 

1ª Badalona – Mora la Nova     170 Qm. 

2ª Mora la Nova – Belchite     150 Qm. 

3ª Belchite – Montreal de Ariza    145 Qm. 

4ª Montreal de Ariza – Aranda de Duero   160 Qm. 

5ª Aranda de Duero – Medina de Rioseco   140 Qm. 

6ª Medina de Rioseco – Astorga    135 Qm. 

Desitgem que tot vagi molt bé, i que gaudeixin de aquesta ruta. 

Bona sort companys! 

 

 
 

 
 

 

Plaça d’Espanya d’Astorga 
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