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ASSEMBLEA GENERAL  
El passat dissabte dia 24 de Febrer de 2018, es va celebrar l’Assemblea General  
Ordinària de socis del Sport Ciclista Bétulo, amb una pobre assistència unes  
12 persones. El President En Josep Bernabéu va començar l’Assemblea donant 
la benvinguda als assistents. 
Fora de l’ordre del dia va fer el comentari del treball que se està fent a les escoles 
referent a l’educació vial, aquesta feina està coordinada per  
l’Ajuntament de Badalona i la Guardia Urbana, i compte amb la col·laboració  
del S.C. Bétulo, juntament amb altres entitats, i que properament es farà un acte  
a Badalona, al mes de Març, a la zona del barri de Sistrells. 
En Dídac Moreno va explicar que s’han contractat les assegurances de protecció  
civil i de protecció de la Junta Directiva, que van ser motiu de debat a l’Assemblea  
de l’any passat. 
Es va lliurar a cada assistent un extracte de les comptes del 2017 i un pressupost  
previst per al 2018, tots dos punts van ser explicats pel tresorer En Dídac Moreno, 
sent-hi aprovats per unanimitat. 
En Juan Ruiz va presentar i explicar el llibre de memòria econòmica i social  
corresponent a l’any 2017, recordant als assistents que la memòria la tenen a la  
seva disposició tots els socis que la vulguin consultar-la. 
En Josep Bernabéu va explicar les activitats previstes per a realitzar al any 2018,  
fent èmfasi a l’excursió combinada prevista per al mes de Juny de enguany a la  
Vall d’en Bas i la Fageda d’en Jordà. 
Es va fer un recordatori de la obligatorietat de dur una llicència federativa o bé una  
assegurança d’accidents amb responsabilitat civil per a participar a les sortides  
organitzades pel club. 
Es va dir també que enguany s’havia creat el campionat d’excursionisme B a petició 
d’uns socis, que ho van sol·licitar a l’Assemblea de l’any passat, aquest calendari es 
bastant similar al calendari d’excursionisme de sempre, amb l’excepció que als  
mesos de Maig, Juny i Juliol, es retalla el Quilometratge i la duresa de les sortides  
del campionat. 
Finalment es van respondre a les preguntes que van fer alguns socis. 
Per part de la Junta Directiva estudiarem la possibilitat de fer les assemblees en  
dimarts, ja que al dissabte la participació es molt pobre. 
Un cop finalitzat el acte els assistents vam prendre un petit piscolabis. 
 
 

            
Foto: Assemblea General (24-2-18) 

 
NOTES SOCIALS 

Donem la benvinguda als nous socis: 
Antoni Cara Arenas    (ingrés     16/1/2018) 
Loren Biedma Valero    (ingrés     30/1/2018) 
Andrés Francisco Santos López  (ingrés     30/1/2018) 
 

LLIURAMENT DE TROFEUS I FESTA DEL 87 ANIVERSARI 
El  proper dia 1 de Maig a les 12 del matí, es celebrarà la Festa del 
88 Aniversari del Club i lliurament de trofeus de l’any 2017, a més 

dels trofeus de les diferents modalitats, classificacions 

d’excursionisme, pressa de temps respectivament, es lliurarà les 

plaques, de 50 anys als socis: En Joan Martínez Sánchez i En Joan 
Artero Martínez, i les de 25 anys als socis: En Sergi Moreno Tena, 
En Albert Vicente Deportos i En Anàstasi Montoya De La Rosa, i a 
més el premi a la constància per a En Ferran Garcia Ruiz. 

“No hi falteu companys”. 
 

EXCURSIÓ COMBINADA BICICLETA - AUTOCAR 
Us comuniquem que el proper dia 17 de Juny d’enguany, farem una 
excursió combinada bicicleta-autocar a La Vall d’en Bas i a la Fageda 
d’en Jordà, els ciclistes sortirem de Badalona cap a les 6h. del mati, i 
els familiars i/o amics sortiran amb autocar a les 8h.de la porta del 
Museu de Badalona. 
Els que vagin amb l’autocar aniran a visitar a La Fageda d’en Jordà, 
que és un bosc de faigs  excepcional perquè creix en un terreny planer i 

s'assenta damunt d'una colada de lava procedent del volcà del Croscat, 
la qual ofereix un relleu accidentat, amb abundoses prominències molt 

característiques, que poden assolir més de 20 m d'alçada i que reben el 

nom local de tossols. Forma part del Parc Natural de la Zona Volcànica 
de la Garrotxa. 
Per a més informació us podeu adreçar al club. 
 

     
  Foto: La Fageda d’en Jordà 



IMPORTANT: 

Recordem als socis que participen en 

les sortides dels calendaris 

d’excursionisme del S.C. Bétulo, 

l’obligatorietat de disposar de la 

Llicència Federativa en vigor o bé 

d’una assegurança d’accidents amb 

responsabilitat civil, ja que qualsevol 

incident es consideraria com a 

responsabilitat individual del ciclista.  

 

 

 

 

CALENDARI D’EXCURSIONISME 2018 
01/05  Lliurament trofeus Campionat  Excursionisme   
             2017 12:00 h. al Local social. 
06/05  Blanes    105 Qm.     7.00h. 
(A)  Masnou, Mataró ©, Arenys de Mar, Sant Pol, Calella©, Pineda. 
(T)     Pel mateix lloc. 
13/05  Castellbisbal   100 Qm.     7.00h. 
(A)  Sta. Coloma, Montcada©, Cerdanyola, Sant Cugat©, Arrabassada, 

   Tibidabo©, Vallvidriera©, Sta. Creu de Lorda©, Molins de Rei 
(T)  Els Onze, Terrassa, Les Fonts, Rubí, Sant Cugat©, Montcada,                   

Vallensana 
20/05  Gualba    115 Qm.     7.00h. 
(A)        Masnou, Mataró ©, Arenys de Mar ©, Collsacreu ©, Sant Celoni,    

   Campins 
(T)       St. Celoni ©, Llinars, Can Bordoi ©, Dosrius, Argentona ©, 

    Sta. Helena d’Agell, Masnou 
27/05  Els quatre ports  100 Qm.     7.00h. 
(A)  Masnou, Font de Cera©, ©Vilanova, La Roca, Òrrius©, Dosrius, Collet© 
(T)       C-35, Vilalba, Sant Celoni, Collsacreu©, Arenys, Mataró©, Masnou  
03/06  Sant Llorenç de Savall   100 Qm.     7.00h. 
(A) Sta. Coloma, Montcada©, Caldes de Montbui, S. F. de Codines©, Gallifa         
(T)        Castellar del Vallés, Sentmenat©, Polinyà, Santiga, Ripollet, Montcada© 
           Vallensana©. 
10/06  Sant Quirze de Safaja  105 Qm.     7.00h. 
(A)  Sta. Coloma, Montcada ©, Sant Fost, Pol. Can Pla, Parets ©, Lliçà de  

 Munt, Bigues i Riells, Sant Feliu de Codines, Sant Miquel del Fai.                                 
(T)       Caldes de Montbui, Palau©, La Llagosta, Montcada, Vallensana © 
17/06  Pineda    90 Qm.     7.00h. 
(B)  Masnou, Mataró© Arenys de Mar, Sant Pol. 
(T)       Pel mateix lloc. 
Mateix dia excursió “La Vall d’en Bas i La Fageda d’en Jordà”  
(Més informació al local social) 
24/06  Sant Joan. Excursió no puntuable 
01/07  Riells i Viabrea   110 Qm.     7.00h. 
(A)  Masnou, Vilassar, Sta. Elena©, Dosrius, Can Bordoi©, Vilalba,  

    Sant Celoni©, La Batlloria, Hostalric, Riells 
(T)        St. Celoni©, Vilalba©, C-35, Collet©, Dosrius, 

 Sta. Helena, Vilassar, Masnou 
08/07  Montserrat   125 Qm.    6.30h. 
(A)        Montcada©, Rubí, Terrassa©, Ctra. Bauma, Monistrol©. 
(T)       Monistrol©, Terrassa©, Rubí, Montcada©, Sta. Coloma. 
15/07  Sta. Fe del Montseny  130 Qm.    6.30h. 
(A)       Masnou, Vilassar, Sta. Elena d’Agell, Argentona© , Can Bordoi©,                

   Vilalba, St. Celoni©, Campins, Santa Fe, Campins 
(T)       St. Celoni, Vilalba©, Can Bordoi©, Dosrius, Argentona, Sta. Helena,  

         Vilassar©, Masnou. 
22/07  Calders  125 Qm.     6.30h. 
(A) Montcada©, Lateral dret riu, Ripollet, Santiga©, Polinyà,  

   Sentmenat, Castellar, Sant Llorenç de Savall©   
(T)       Pel mateix lloc fins a Montcada, Vallensana ©. 
29/07  Mosqueroles   110 Qm.     6.30h. 
(A)       Masnou, Sta. Elena, Argentona©, Can Bordoi©, Llinars, Sant Celoni. 
(T)       St. Celoni©, Collsacreu©, Coll del Pollastre, Mataró©, Masnou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

CLASSIFICACIÓ CAMPIONAT DE BTT 2017-18  
1.            Garcia Pedro      60 
2.  E.A.   Lligonya Nuria                         40 
2. E.A.   Ruiz Juan                         40 
3.    Ruiz Ovidio               30 
4. E.A.   Sánchez Jairo               25 
4. E.A.   Ureña Francisco               25 
4. E. A.  Estepa Manuel      25 
5. E.A.   Manzanera Toni               15 
4. E.A.   Gudiña Carlos      15 
5. E. A.  Sanz Sara                15 

 

 
Foto: Sortida conjunta BTT - Carretera 24/12/17 

MOBILONA 2018 
El passat 21 de Març a la zona esportiva de Can Cabanyes, concretament al camp 
de futbol de Sistrells, organitzat per l’Ajuntament de Badalona i varies entitats 
col·laboradores, es va celebrar la “Mobilona 2018” 
Aquest acte era la primera vegada que es celebrava a Badalona, es una jornada 
d’educació viaria adreçada als escolars, amb la participació de diferents escoles de 
Badalona, cada entitat col·laboradora donava les seves explicacions, dintre de la 
seva especialitat, a els diferents grups de nens que per ordre s’acostaven a les 
taules de cada organització, l’horari va ser de 10 h. a 12h. 
El Sport Ciclista Bétulo va acceptar la invitació de l’Ajuntament, i vam ser-hi 
presents a la Mobilona. Ens van oferir un parell de taules, a una hi era En Josep 
Bernabéu donant explicacions als nens sobre les diferents parts que te una 
bicicleta , i aconsellant de la importància de dur el casc quan es circula amb 
bicicleta, a la taula es va muntar una bicicleta de carretera a sobre d’un rodet, per 
que els nanos tinguessin una imatge real del que els estava explicant. 
A l’altre taula estava En Juan Ruiz explicant i fent-hi practicar als nens el 
desmuntatge i  muntatge d’una roda subjectada amb una tanca, aquestes 
practiques les van realitzar amb una bicicleta de BTT, a sobre d’un cavallet. 
A les dues taules hi havia exposats diferents mallots de varies èpoques, i a més 
l’equipació actual del Sport Ciclista Bétulo. 
Fent una mica de balanç, creiem que la diada va ser força interessant i molt 
didàctica per als escolars, tot i que amb dues hores va ser poc  temps per a atendre 
a la quantitat d’alumnes que van participar. 
Esperem que aquesta idea es perfeccioni un tingui continuïtat als propers anys, ja 
que es important que els nanos tinguin consciència d’un tema tant important com 
es l’educació vial i la mobilitat per les ciutats, com Badalona. 
 

 
    Foto: Mobilona 2018   
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