FULL INFORMATIU

Sport Ciclista Bétulo
FUNDAT A L’ANY 1930
OFICINA DIMARTS: 20,00 a 21,30 hores
TLF: 600 74 23 85

A

ens trobaràs e-mail: scbetulo@eresmas.com Web: scbetulo.org

INFORMACIÓ PER AL SOCI
Estimats socis i/o amics:
Com cada any farem un petit anàlisi del que ha estat aquesta
temporada 2016.
A més de les sortides que realitzem cada setmana el diumenge
com ja sabeu, hem de destacar la sortida combinada que vàrem
fer al poble de Vimbodí, la Festa del 86 Aniversari del
Club, i les sortides de BTT que farem a l’hivern i a més
heu de saber que un any més farem el Sopar de Germanor
que enguany es farà el cap de setmana els dies 12 i 13 de
Novembre a l’hotel Nuba a Coma-ruga, (més informació al local
social) cal dir que l’any passat va ser un èxit la total, esperem que
enguany l’assistència sigui igual o més nombrosa que l’any
passat .
La junta directiva

GROSSA DE NADAL
Ja tenim al club les butlletes de la Grossa de Nadal, el preu
es com d’anys enrere, 2 € cadascuna amb una aportació pel
club de 40 cèntims. Enguany el número es el: 98.168
Bona sort per a tothom.
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La junta del S. C. Bétulo

ACTIVITATS

SOPAR DE FI DE TEMPORADA

Ja estem enllestint el sopar-ball de Germanor que es farà el
cap de setmana els dies 12 i 13 de Novembre a l’hotel
Nuba a Coma- ruga (Tarragona), a una hora de camí amb el cotxe,
els que hi estigueu interessats o voleu informació passeu el més aviat
possible pel club els dimarts de 20h. a 21,30h., ja que el tenim a tocar.
Animeu-vos i veniu a passar un bon cap de
setmana, amb bona companya i en un lloc tant maco com
es la Costa Daurada.

NOTES SOCIALS

NOVA EQUIPACIÓ DEL S.C. BÉTULO

LLICENCIES
A partir del dia 13 de Desembre ja podeu passar pel club per tal
de informar-vos de les llicències federatives del 2017, preus
i documentació corresponents, un cop més us recordem que
es obligatori dur una assegurança de responsabilitat civil com a
mínim per poder participar a les excursions del club, i que en la
llicència federativa la te inclosa.

La majoria de vosaltres ja sabeu, i pels que no us
informem, de que estem en procés de renovació de
l’equipació del club, per tal de fer una elecció consensuada
entre tots, convoquem a tots els socis del S.C. Bétulo per
que passeu pel nostre local social, per poder escollir el
model que més us agradi, i dipositar-hi el vot, el qual serà
de caràcter secret. Les votacions es faran els dimarts de
20:00h. fins a les 21:30h., i el període de votació començarà
el dia 30 d’octubre de 2016 i finalitzarà el dia 29 de
novembre de 2016, en cas de que fos necessària una segona
ronda de votacions per empat, seria amb el mateix horari,
però des de el dia 4 de desembre fins al dia 27 de desembre
d’enguany, per a més informació, per veure els dissenys i per
a conèixer el reglament per a l’elecció, podeu passar pel
club en horari d’oficina, esperem poder escollir entre tots
l’equipació més maca dels que es presenten.

NOUS SOCIS

Donem la benvinguda al nou soci: En Lluis Piferrer Aguilar,
va ingressar al club el dia 27-9-16

NECRÓLOGIQUES

El passat dia 9 d’Octubre va morir el nostre soci i/o amic
En Salvador Ortiz Domingo, soci nº 26, que va ingressar al club
el dia 31/8/1971, volem expressar el nostre condol a la família
del nostre company i soci.

EXCURSIONS D’HIVERN AMB BTT 2016-2017
6 Novembre: Riu Ripoll a les 8:00 h.
13 Novembre: Cap de setmana a Coma-ruga
20 Novembre: Sant Mateu i Vallromanes
27 Novembre: Collserola a les 8:00 h.
4 Desembre: Sta. Mª de Martorelles (Sr. Brufau) a les 8:00 h.
11 Desembre: Castell de Burriac a les 8:00 h.
18 Desembre: Conjunta Òrrius a les 8:00 h.
25 Desembre: NADAL (FESTA)
1 Gener:
CAP D’ANY (FESTA)
8 Gener:
Tres Vigies a les 8:00 h.
15 Gener:
Vilanova del Vallés a les 8:00 h.
22 Gener:
Gallecs a les 8:00 h.
29 Gener:
Riu Ripoll a les 8:00 h.

MARXES CICLOTURISTES 2016

Aquest calendari està obert a qualsevol canvi, previ acord dels assistents a la sortida
corresponent

Enguany ha sigut molt alta la participació dels nostres socis, per

Els companys que fem durant la temporada les diferents marxes
que hi ha al calendari, tant a Catalunya com a la resta d’Espanya,
ens atrau l’ambient ciclista que es respira a totes elles, els paisatges,
la competitivitat per que no, i el contacte amb gent que no coneixes,
etc.
citar algunes: Terra de Remences a la Vall d’en Bas, Ports de

SORTIDA BADALONA – ASTORGA
El passat dia 31 d’agost a les 6 del mati a les portes del Pavelló
Olímpic de Badalona, un total de 18 companys, amb la baixa de
darrera hora de En Paco Fernández per una lesió, i l’incorporació
de En Santiago Andrés, amb l’intenció d’aquest últim de fer només
3 etapes, fins a arribar al seu poble, al costat de Contamina
(Saragossa), vàrem començar el viatge fins a Astorga (León).
Els intrèpids érem: En Pedro Baños, Montse Benedico, Albert

Dangla, Domingo Román, Manuel Celada, Santiago Andrés,
Paco Egea, Marcelino Gómez, Isidro Martínez, Pere Farigola,
Pedro Gil, Manuel Rueda, Carlos Gudiña, Miguel Peláez, Miguel
Cerezo, José Mª Velázquez, Fernando González i Juan Ruiz, un

cop finalitzats els rituals de germanor, les salutacions i
acomiadaments dels respectius familiars i/o amics, vam sortir cap
a Astorga.
Després de sis jornades, fent nit a: Mora la Nova, Belchite,
Monreal de Ariza, Aranda de Duero, Medina de Rioseco i
Astorga, passant els ports de l’Ordal, la Teixeta, Codos i
Atlentisque, un fart de pujar les tres primeres jornades fins a
arribar a la meseta castellana, patint el mal estat de les carreteres
secundaries d’Aragó, suportant les altes temperatures superiors
a 40º C i amb 890 Qm. a l’esquena durant 41 hores, un desnivell
positiu acumulat de 8584 m. i una velocitat mitjana de 21,7 Qm/h,
vam arribar a Astorga el divendres dia 5 d’agost a les 13:45 h.
Un cop allà, vam ser rebuts amb molta amabilitat pel regidor
d’esports de l’Ajuntament d’Astorga, per la nostra part li vam
lliurar un diploma commemoratiu per l’ocasió, més tard ens vam
dirigir fins al restaurant a dinar, a on es van lliurar uns trofeus
que hi havia preparat En Pedro.
Dissabte de descans i de turisme per visitar Astorga, i l’endemà
diumenge tornada cap a Badalona, amb la satisfacció de la “feina
feta”.
Aprofito per donar les gràcies a tots els companys que ens
animaven, via telefònica, Whatsapp, Facebook, etc., fins i tot
presencialment En Samuel Lima que va esmorzar amb nosaltres
a Villabañez, i a En Gerardo Merino, un antic soci del club, que
ens va vindre a visitar a Medina de Rioseco.
Gràcies a tots pel vostre recolzament.

Juan Ruiz

Ribagorça a Graus , amb uns 16 participants a cada una de elles, a
més hi ha companys que han participat a: Lagos de Covadonga,

Les Tres Nacions, Jufré Riuprimer, Perico Delgado, Irati Xtrem, Polar
Gran Fondo La Musara, Quebrantahuesos, Treparriscos, Canyon
Cambrils Park, Eroica Hispania a Cenicero, a més de les
participacions a BTT com: La Transmaresme o La Rioja Bike Race.
Tot i que creiem que hi haurà hagut més participacions en d’altres
marxes que no podem citar per que no tenim l’informació, demanem
disculpes a aquests companys.
Des de la junta directiva del S.C. Bétulo i en nom de tots els socis
donem les gràcies a tots els participants en aquestes o d’altres
marxes, per donar a conèixer al nostre club per tots els racons de
la geografia espanyola.

Terra de Remences ( Vall d’En Bas )
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