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INFORMACIÓ PER AL SOCI      Nº 52            GENER                2017

 
ASSEMBLEA GENERAL 
La junta directiva del Sport Ciclista Bétulo us convoca pel  
proper dissabte 25 de Febrer a les 17:00 hores en primera  
convocatòria i a les 17:30 hores en segona, a l’assemblea 
anual ordinària, amb el següent ordre del dia: 
● Aprovació de les comptes de l’any 2016. 
● Aprovació del pressupost per l’any 2017. 
● Resum d’activitats efectuades al 2016. 
● Projectes i activitats previstes pel 2017. 
   Aprovació de l’actualització del Reglament d’Excursionisme. 
   El nou reglament romandrà exposat al local Social del Club 
   a disposició de tots els socis, des de el 17 de gener, fins al dia 
   de l’assemblea. 
● Precs i preguntes. 
Un cop finalitzat l’acte, aprofitarem l’oportunitat per xerrar i  
prendre un petit piscolabis 

La junta directiva 
 

LLICÈNCIES  
Ja podeu passar pel club per tramitar la vostre llicència, 

tenim les dues modalitats de cada any  

la Catalana (95€) i la UCI (110€), i a més, com que  
enguany han pujat de preu, la Federació Espanyola,  

ha tret com a novetat, “el carnet ciclista”, amb el preu  

de 40€, però que sapigueu que es una assegurança amb 

unes cobertures molt bàsiques, recordeu que es  
obligatori portar una assegurança, tot i que sigui senzilla 

per fer les sortides oficials amb el club, per que no es  

només es el que us puguin fer a vosaltres, si no el  
dany/s que pugeu fer vosaltres sense voler a d’altres  

vehicles i/o persones, jo de vosaltres no m’ho pensaria  

companys. 

QUOTA ANUAL 
El proper mes de Febrer es procedirà a cobrar la quota 

anual de soci, enguany com que sabem que cada  

vegada hi ha més pre-jubilats al club, i no tenen  

pasta.... ,la junta que som “uns tios de p. mare”, hem   

decidit no pujar-vos la quota un any més, la qual serà : 

* Socis numeraris      32 € 

* Socis beneficiaris      16 € 

* Socis aspirants         9 € 

 La junta 

       

           
       Foto fi de temporada 2016 

 

SOPAR  DE  GERMANOR 
El passat dissabte dia 12 de Novembre, cap al migdia van començar a arribar al 
hotel Nuba de Coma-ruga els primers participants del Cap de Setmana de Germanor, 
un hotel amb unes bones instal·lacions, net i menjar acceptable.  Al final vam ser 
89 persones, entre companys, amics i familiars. 
Després de parlar amb el maître per intentar que ens col·loquessin lo més junts 
possible, al voltant de les 20,30h., ens vàrem reunir al hall de l’hotel, per anar cap al 
menjador, allà ens van ubicar en un sector bastant agrupats. 
Un cop acabat el sopar vam anar a la cafeteria, que disposava de sala de ball, 
animat per un cantant de música Country, el qual no cantava massa bé, la veritat, 
motiu pel qual algú es va queixar a recepció i van optar per posar musica més 
acceptable, fet que va propiciar que s’animés la festa fins a quarts d’una de la 
matinada que van tancar la “paradeta”. Alguns companys es van quedar una 
estona més fotent la xerradeta, i una mica més tard vam marxar a dormir. 
El diumenge esmorzar a l’hotel, després cadascú al seu aire a visitar indrets, el 
més visitat va ser el Roc de Sant Gaietà, una petita i molt maca urbanització a prop 
de Comarruga, que te com a punt de visita obligada el Museu de la Radio de Luis del 
Olmo. 
Cap a les 13´15h ens vam reunir de nou al hall per a anar a dinar al menjador, 
després de dinar, cap a la cafeteria , xerradeta i comiat de tots els assistents, que 
van començar a marxar cap a casa. 
En resum, bon cap de setmana, bona companyia, tot i que vam trobar a faltar als 
que no vau venir, i amb ganes de tornar a repetir-ho l’any que bé. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Sopar de Germanor 



 

CALENDARI D’EXCURSIONISME  2017 

 
05/02    Sant Pol de Mar   80 Qm.    8.00h. 

(A) Masnou, Mataró ©, Arenys de Mar, Sant Pol de Mar, Arenys de Mar. 

(T) Mataró ©, Masnou 

12/02    St. Cebrià de Vallalta  80 Qm.  8.00h. 

(A) Masnou, Mataró ©, Arenys de Mar, St. Pol©. 

(T) Pel mateix lloc. 

19/02    Pineda   90 Qm.  8.00h. 

(A) Masnou, Mataró©, Arenys, Sant Pol, Calella 

(T) Pel mateix lloc. 

26/02    Malgrat de Mar   100 Qm.  8.00h. 

(A) Masnou, Mataró ©, Arenys de Mar, St. Pol, Calella, Pineda 

(T) Pel mateix lloc. 

05/03     La Roca   80 Qm.  8.00h. 

(A) Masnou, Vilassar, Carrefour © La Mansió, Argentona© Coll de  

        Parpers © 

(T) Sta. Agnès, Collet©, Dosrius, Santa Helena d’Agell, Vilassar, Masnou. 

12/03    Cardedeu    80 Qm.  8.00h. 

(A) Masnou, Vilassar, Sta. Helena d’Agell, Dosrius, Can Bordoi© 

(T) Sta. Agnès, la Roca©, La Torreta, Valdoriolf, Vilanova,  

Font de Cera©, Montgat 

19/03    Dosrius   70 Qm.  8.00h. 

(A) Masnou, Font de Cera©, Vilanova, Valdoriolf,  la Torreta, 

         Lateral Ap-7, Sta. Agnès, El Collet©, Dosrius 

(T)  Argentona©, Sta. Helena d’Agell, Vilassar©, Masnou. 

26/03    Palafolls   100 Qm.  8.00h. 

(A) Masnou, Mataró©, Arenys de Mar, Sant Pol, Calella, 

      Pineda de Mar. 

(T) Pel mateix lloc. 

2/04    Sant Antoni de Vilamajor   90 Qm.  7.30h. 

(A) Masnou, Vilassar, Sta. Helena d’Agell, Dosrius, Collet© 

         Vivers, La Marata, Corró d’Amunt© 

(T)   Llinars, Cardedeu, Sta. Agnès, Coll de Parpers©, Argentona ©, Sta. Helena 

      d’Agell,  Vilassar, Masnou. 

09/04 i 16/04  Setmana Santa. Excursions no puntuables. 

10/04    Palafolls   100 Qm.  8.00h. 

(A) Masnou, Mataró ©, Arenys de Mar, St. Pol, Calella, Pineda. 

(T) Pel mateix lloc. 

23/04    Blanes    105 Qm.  7.30h. 

(A)  Masnou, Mataró ©,Arenys de Mar, Sant Pol, Calella©, Pineda. 

(T)   Pel mateix lloc. 

30/04    Campins    105 Qm.  7.30h. 

(A) Masnou, Carrefour ©, La Mansió, Argentona, Dosrius, Can Bordoi©, Llinars©,  

      Sant Celoni 

(T)  Sant Celoni©, Llinars, La Roca, Vilanova del V. Sant Fost, Conreria© 

 

NOUS SOCIS 
Donem la benvinguda als nous socis: 

Jose Luis Garcia Nieto   (ingrés 15/11/16) 
Gabriel Salinas Garcia    (ingrés 07/12/16) 
Ricardo Díaz Echivalle   (ingrés 10/1/17) 
Pedro Muñoz López   (ingrés 10/1/17) 
Pere Giralt Comas   (ingrés 12/1/17) 
Francisco Ureña Lozano   (ingrés 17/1/17) 
 

NOTES SOCIALS 
 
AGRAÏMENTS 

Donem les gràcies al soci En Carlos Ruiz Castillejo, per la seva 

donació altruista d’una estufa al S.C. Bétulo  

                                

NOTA INFORMATIVA 
Us recordem un any més que els socis que vulgeu rebre el Full 
Informatiu via correu electrònic (e-mail), o bé ens ho comuniqueu al 
nostre e-mail (scbetulo@eresmas.com), o passeu pel club i ens ho 
notifiqueu personalment. 
Gràcies   

 

 

NECROLÒGIQUES 
Enguany ens ha deixat el nostre company i soci En Andreu García Pérez, 
era el soci nº 42 i va ingressar al club el 10/4/1982, volem expressar el 
nostre condol a la seva família, sempre ho recordarem com el que ha 
estat, un bon company, descansi en pau. 
 

NOVA EQUIPACIÓ DEL S.C. BÉTULO 
Estimats companys com la majoria de vosaltres sabeu el passat dia 29 de 
Novembre va acabar el termini de votacions per tal de escollir la roba del 
nostre estimat club, cap a les 21h. es va procedir a fer l’escrutini dels vots, 
prèviament introduïts pels socis, sota estricte control sempre dels 
membres de la junta. Un cop fet el recompte va sortir guanyador el model 
nº 4(Foto inferior), esperem que us agradi, mancan  uns petits ajustos de 
darrera hora, petits detalls, per a més informació us podeu adreçar al 
club. 
Gràcies. 

                  
 

LLIURAMENT DE LA PLACA DE 50 ANYS 
El passat dia 24 d’agost de 2016, es va lliurar la placa de 50 anys com a 
soci del S.C. Bétulo a En Josep Navarro Alarcón, soci nº 16 del club, lloc:  
Residencia Roca i Pi de Badalona, ja que per problemes de salut, no va 
poder passar a recollir-la el passat dia 1 de Maig, Aniversari del club, com 
ja sabeu tots. 
Després d’avisar a la família que teníem pendent el lliurament de la placa, 
i que ells ens comuniquessin el dia més oportú per portar-li, vam procedir 
el dia 24 d’agost. 
Sense cap dubte el que ens va omplir de satisfacció va ser la cara d’alegria 
que feia En Josep, acompanyat per la seva família en tot moment, i 
tornar-se a trobar amb els antics companys que compartien sortides en 
bici amb ell. A la mateixa Residencia es troba ingressat En Pere Polo 
Martínez, soci nº 10 del club, que naturalment va participar al lliurament. 
 
 

 
Foto lliurament placa 50 anys 
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