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FESTA 88º ANIVERSARI 
Seguint la tradició el dia 1 de Maig a les 12:00h. es va celebrar  

la festa del 88 aniversari del Sport Ciclista Bétulo, l’acte va reunir 

unes vuitanta persones, entre socis, familiars i simpatitzants. 

Durant l’acte es van lliurar les plaques de 50 anys de soci a:  

En Joan Martínez Sánchez i a En Joan Artero Martínez, i les de  

25 anys com a soci a En Sergi Moreno Tena, En Albert Vicente  

Deportos i En Gabriel Aragón González, va quedar pendent de  

lliurar la placa de 25 anys a En Anàstasi Montoya de la Rosa, 
que no va poder assistir per que actualment està residint a Canàries. 
Es van lliurar els trofeus corresponents a els guanyadors dels  

campionats d’excursionisme, de veterans i de BTT del 2017, 

els primers carnets als nous socis, el premi especial a la  

constància, enguany va ser atorgat a En Ferran Garcia Ruiz, 
va quedar pendent el lliurament d’un detall a En José Luis García  

per facilitar-nos una plaça d’aparcament per a al furgoneta durant  

tot l’any. 

Cal destacar el detall que va tindre amb el club la sòcia Nuria 

Pinós, que va obsequiar als cinc primers classificats del  

Campionats d’Excursionisme i del Campionat de Veterans, amb  

una ampolla de cava per cadascú, amb un disseny especial per al  

S.C. Bétulo. 

Al finalitzar el lliurament de trofeus es va fer el clàssic aperitiu 

amb el pernil que tant va agradar l’any passat. 

Enguany vam comptar amb la col·laboració del nostre estimat 

Adolfo Recuenco, el qual va instal·lar un equip de megafonia, 

el qual permetia que la gent que hi havia a fora del local, ja que 

no cabien a l’interior, escoltessin les paraules dels tres “speakers” 

que hi havia a l’interior, i a posteriori els càntics de alguns socis 

els quals no vull anomenar. 

La celebració va ser molt maca i agradable, com cada any, es van  

reunir socis veterans que habitualment no es veuen, i això els el 

que fa que aquesta festa sigui molt entranyable i emotiva. 

Esperem que l’any que ve sigui com a mimin igual que la de aquest 

any, i que puguin venir els que enguany no han pogut.     

 

 

   
          Foto: Campió d’excursionisme 2017 

 

 
 

      
 Foto: Campió d’excursionisme de veterans 2017 

 

NOTES SOCIALS 
Informació important 
Us comuniquem que el Consell Català de l’Esport, ja ens ha lliurat 
aprovats els nous estatuts del Sport Ciclista Bétulo, que van ser-hi 
aprovats a la Assemblea Extraordinària de socis celebrada el 3 d’Octubre 
de 2017. Recordar-vos que tant els estatuts, com els reglaments dels 
campionats d’excursionisme modificats el any 2017, els teniu a la vostre 
disposició al club per si voleu fer una consulta. 
També dir-vos que els socis que participen en les sortides dels 
campionats d’excursionisme organitzats pel Sport Ciclista Bétulo, la 
obligatorietat de disposar d’una llicencia federativa de l’any en vigor, o 
bé una assegurança d’accidents amb responsabilitat civil, ja que en 
qualsevol incident es considerarà com a responsabilitat individual del 
ciclista. 
 

Nous Socis 
Donem la benvinguda als nous socis: 
Dídac Vera Porcel      (ingrés   29-4-18) 

Marc Tena Nualart         (ingrés   30-5-18) 

 

 
 

   Bones vacances companys/as 
                 Socis i/o simpatitzants  

              Us desitgem             La junta 



 

CALENDARI 2018  
 

01-31/08 Mes d’Agost vacances. Excursions no puntuades 
02/09 Malgrat de Mar  100 Qm.  7.30h. 
(A)   Masnou, Mataró ©, Arenys de Mar, Sant Pol, Calella, Pineda 
(T)  Pel mateix lloc. 
09/09 Caldes de Montbui  70 Qm.  7.30h. 
(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 ©. 
16/09 Sta. Eulalia de Ronçana  80 Qm.  7.30h. 
(A)  Masnou, Font de Cera ©, La Roca, Sta. Agnès, Cardedeu, 
       La Marata, Llerona, L’Ametlla©, Sta. Eulàlia. 
(T)  Caldes de Montbui, Palau de Plegamans ©, La Llagosta,  
       Montcada ©, Vallensana © 
23/09 Ullastrell  80 Qm.  7.30h. 
(A)   Sta. Coloma, Montcada©, Sant Cugat, Rubí ©, Castellbisbal, 
        Els Onze©, Ullastrell      
(T)   Els Onze, Les Fonts, Rubí©, Sant Cugat, Montcada©, Vallensana. 
30/09 T.T. Coll del Pollastre (8.5 Qm.)  75 Qm.  7.30h. 
(A)  Masnou, Mataró©, San Andreu de Llavaneres, Coll del Pollastre,  
       Arenys de Munt 
(T)  Arenys de Mar, Mataró©, Masnou 
07/10 Urb. Sant Carles  70 Qm.  8.00h. 
(A)   Masnou, Vilassar, Sta. Helena, Argentona©, Dosrius, Can Bordoi©  
       C-35, Collet©  
(T)   Dosrius, Argentona©, Sta. Helena, Masnou. 
14/10 Sant Cebrià de Vallalta  90 Qm.  8.00h. 
(A)   Masnou, Mataró© Ctra. de Mata, Coll del Pollastre© Sant Iscle V. 
(T)   Sant Pol, Mataró©, Masnou. 
21/10 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, Badalona. 
28/10 Montflorit  65 Qm.  8.00h. 
(A)   Sta. Coloma, Montcada©, Cerdanyola, Forat del Vent© Lateral Ronda   

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

SORTIDA COMBINADA A HOSTALETS D’EN BAS 
 
El passat diumenge dia 17 de Juny a les 6h del mati, 22 ciclistes del Sport 
Ciclista  Bétulo vam sortir des de Badalona en direcció a Hostalets d’en Bas. 
El primer tram va ser per la NII fins a Arenys de Mar, Arenys de Munt i 
pujada a Collsacreu, baixada cap a Sant Celoni passant per Vallgorguina,  
C-35 fins a Riells i Viabrea, trenquem a la esquerra en direcció a Breda,  
pujada al Coll de Norris, baixada fins la carretera GI-552, arribada a 
Arbúcies, tot seguit 10 Qm. de port bastant dur fins a Sant Hilari Sacalm,  
a on vam fer la aturada per a esmorzar al Restaurant “La Bascula”. 
Després de esmorzar vam continuar la ruta per la carretera GI-542 fins a 
Osor, Les Mines de Osor fins a Anglès (baixada molt tècnica amb molts 
revolts, paisatge impressionant, “una meravella senyors”). 
Després vam seguir per la carretera C-63 passant per Amer, El Pasteral, Pla 
d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Esteve d’en Bas fins a arribar a 
Hostalets d’en Bas, van ser uns 132 Qm., una excursió molt divertida, que cal 
tornar-la a fer en un futur. 
A la arribada al nostre destí, al voltant de les 14,30h, ens vam retrobar amb els 
nostres familiars i/o amics, que havien sortir amb autocar des de Badalona a 
les 9h del matí, i van realitzar una ruta amb carruatge de cavalls per la 
Fageda d’en Jordà. el retrobament va ser molt emotiu. 
Desprès de guardar les bicicletes al maleter de l’autocar, i una bona dutxa al 
camp de futbol de Hostalets d’en Bas, tots plegats vam anar al restaurant 
anomenat com no “Hostalets”, on vam gaudir d’un bon dinar. 
Un cop finalitzat el dinar vam anar cap a l’autocar tots per a tornar cap a 
Badalona, feliços i contents. 
Agraïm a Salvador del Rio i a Nuria Vilà, el gran servei d’assistència ofert 
durant tot el matí, controlant que a ningú li faltes aigua durant tota la ruta.    
 
 

 

        
         Foto: Hostalets d’en Bas 
 

        
      Foto: La Fageda d’en Jordà 
 
SORTIDA ESPECIAL D’ESTIU 
El proper dia 29 de Juliol, un grup de12 ciclistes encapçalats pel temerari 

En Pedro Baños,  realitzaran una sortida en bicicleta des de Badalona   
fins a Sta. Maria de Tormes (Salamanca), la resta d’integrants son: 
Pedro Gil, Carlos Gudiña, Juan Ruiz, Francisco Egea, Jose Luis Garcia,  
Jose Mª Velázquez, José Pérez i Miguel Cerezo, a més de 2 participants  
que no son del club, i un conductor que portarà la furgoneta, la ruta es  
farà en 6 dies: 
1ª etapa dia 29 de Juliol 
Badalona – Mora La Nova – 170 Qm. 
2ª etapa dia 30 de Juliol 
Mora La Nova – Montalban – 165 Qm. 
3ª etapa dia 31 de Juliol 
Montalban – Alcolea del Pinar – 165 Qm. 
4ª etapa dia 1 d’Agost 
Alcolea del Pinar – Riaza – 125 Qm. 
5ª etapa dia 2 d’Agost 
Riaza – Vicolozano – 155 Qm. 
6ª etapa dia 3 d’Agost 
Vicolozano – Sta. Mª de Tormes – 110 Qm. 
Desitgem als integrants d’aquesta sortida que tot hi vagi molt bé, que  
gaudiu del viatge, dels paisatges i com no, de la bicicleta. 
Bona sort!! 

   
                         Sta. Maria de Tormes (Salamanca) 

            

 

 
         Editor: Toni M. 

              Col·laborador: J. Ruiz 


