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INFORMACIÓ PER AL SOCI      Nº 55            OCTUBRE                2017
 
Estimats socis i/o amics:        

Com cada any farem un petit anàlisi del que ha estat aquesta 

temporada 2017. 

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 Moià, la Festa del 87 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 11 i 12 de  

Novembre a l’hotel Don Juan a Tossa de Mar,  

(més informació al local social) cal dir que l’any passat va 

tindre molt d’èxit, esperem que enguany l’assistència sigui igual  

o superior a 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:  86.869 
Bona sort per a tothom. 
 
  

   
  
 

LLICENCIES 
A partir del dia 19 de Desembre ja podeu passar pel club per tal  
de informar-vos de les llicències federatives del 2018,  preus 
i documentació corresponents, un cop més us recordem que 
es obligatori dur una assegurança d’accidents amb  
responsabilitat civil com a mínim per poder participar a les  
excursions del club, i que en la llicència federativa la te inclosa. 
 

 
 

 

 
BON NADAL  

   I 

      BONES FESTES 

                US DESITGEM   
   La junta del S. C. Bétulo 

 

ACTIVITATS 
Ja estem enllestint el sopar-ball de Germanor que es farà el  

cap de setmana els dies 11 i 12 de Novembre  a l’hotel 

Don Juan a Tossa de Mar (Girona), a una hora de camí amb 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  

anem una mica justos de temps. 

  Animeu-vos i  veniu a passar  un bon cap de 

setmana, amb bona companya i en un lloc tant maco com  

es la Costa Brava. 

 

 

   
Tossa de Mar 



NOTES SOCIALS 
Donem la benvinguda a la nova sòcia Daniela White Ruiz que va  

ingressar el dia 19/7/2017 

 

NECROLOGIQUES 
El passat dia 2/10/2017 va morir el nostre amic i company  
En Pere Ferret Sánchez, que va ingressar al club el dia 29/1/2016 
amb el nº de soci 193, en nom de la junta del S. C. Bétulo li donem 
el nostre més sencer condol a la seva família, descansi en pau. 
 

  

AGRAÏMENTS  
Volem donar les gràcies a l’antic soci Ricard Morales Carbonell per 

la donació de la seva bicicleta i varies fotos de la època de quan ell  

va ser soci del S. C. Bétulo, fotos que amplien el arxiu fotogràfic  

del nostre estimat club. 

 

SORTIDES AMB BTT 
Pels que esteu interessats en les sortides amb BTT que començarem a fer  
el primer diumenge de Novembre d’enguany, i que acabarà  
l’últim de Gener del 2018, estem enllestint un calendari de sortides similar  
al de l’any passat,  al tancament d’aquest full encara no està confeccionat,  
però properament ho tindrem, per a més informació podeu passar pel club.  
 

ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA DE SOCIS 
El passat dimarts dia 3 d’Octubre de 2017 a les 19:30h. en  
primera convocatòria i a les 20:00h. en segona, es va celebrar  
una Assemblea General Extraordinària de socis del  
Sport Ciclista Bétulo, amb una assistència de unes 35 persones.  
Abans de començar l’Assemblea es va fer un minut de silenci 
en memòria del nostre company En Pere Ferret, que va morir  
el dia anterior. 
L’ordre del dia va ser el següent: 
*Aprovació de nous estatuts. 
*Aprovació D’annexes al Reglament d’Excursionisme. 
*Precs i preguntes. 
Primerament es van presentar els nous Estatuts, i després de 
respondre a algunes preguntes realitzades per alguns socis 
es va procedir a la votació, sent-hi aprovats per unanimitat. 
Seguidament el punt de l’ordre del dia referent als annexes  
al Reglament d’Excursionisme, es va dividir en tres bolcs, per  
a poder explicar i votar-los de forma individual. 
En primer lloc, es va proposar la modificació de cinc articles del 
Reglament d’Excursionisme vigent actual, es va explicar el  
motiu de les modificacions i després de respondre les preguntes  
es va procedir a la votació, sent-hi aprovades per unanimitat. 
En segon lloc, es va presentar un Reglament de nova creació per 
al Campionat d’Excursionisme B, Reglament que la base 
fonamental es la mateixa que el Reglament d’Excursionisme existent,  
es van explicar els articles particulars que afecten a aquest Campionat, 
i després de respondre a les preguntes que es van realitzar, es va 
procedir a la votació, sent-hi aprovats per unanimitat. 
I en tercer lloc, es va presentar el Reglament d’Excursionisme de 
Veterans, al igual que l’anterior està basat en el Reglament 
d’Excursionisme, es van explicar les particularitats de aquest reglament 
i després de respondre també ales preguntes, es va procedir a la 
votació, sent-hi aprovades per unanimitat. 
Després de respondre a algunes preguntes, va finalitzar l’Assemblea. 

 
Assemblea General Extraordinària  

 

MARXES CICLOTURISTES 
(Descrites pels socis participants) 

Orbea  Monegros 2017 
Paco Ureña 

El passat dia 29 d’Abril vaig anar com cada any, des de fa tres, a 

la popular pedalada Orbea Monegros que es celebra  al localitat 

de Sariñena (Osca). Enguany més massificada que mai, amb la 

participació de 8000 bikers, 2000 a la curta de 85 Qm. i 6000 

a la llarga de 117 Qm. Llevant aquest punt negatiu, pels colls 

d’ampolla que provoca l’aglomeració de gent, l’esdeveniment no 

perd ni una mica de atractiu per molt que passin els anys, donat 

que el desnivell de 985 m. es insignificant per al quantitat de 

Qm. lo que permet gaudir de les fotografies del paisatge del 

desert més gran d’Europa, estampes dignes de les pel·lícules 

antigues del Far West. 

Comença amb uns 35 Qm. plans, amb algun petit tobogan per a 

començar a escalfar fins a la pujada al Piedrafita, uns 9 Qm. i 

400 m., baixada ràpida, uns 17 Qm. i de cop pujada progressiva 

uns 29 Qm. que no maten però cansen, un altre baixada rapida i 

divertida a l’hora, fins a al Qm. 100, on només queden 17 per a la 

arribada, i allà es on ho dones tot. 

Dit així sembla que sigui curta, però son 6 hores, sobretot m’ho 

vaig prendre com a un repte personal, sense intenció de parar, 

potser per això sem va fer més curta, i que baixant ràpid 

gaudeixo con un nano i els Qm. passant volant. 

T’ho pots muntar com vulguis, ja que durant el recorregut 

disposes de 4 avituallaments, en el meu cas porto barretes i gels 

de casa, només paro al tercer avituallament per agafar aigua.  

L’inconvenient es el clima que pot ser variable, molt calorós o fred 

ja que es fa al mes d’Abril. 

Personalment vaig gaudir molt, amb ganes de tornar l’any que bé. 
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