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Estimats socis i/o amics:        
Com es habitual cada any farem un petit anàlisi del que ha estat  
aquesta temporada 2018. 
A més de les sortides que realitzem cada setmana el diumenge 
com ja sabeu, hem de destacar la sortida combinada que vàrem  
fer a Sant Esteve d’en Bas, la Festa del 88 Aniversari del 
Club, i les sortides de BTT que farem a l’hivern  
(amb sorpreses), la novetat d’enguany ha sigut la creació de  
forma experimental del calendari d’excursionisme B.  
També dir-vos que enguany han entrat en vigor els nous estatuts  
del club així com la modificació i actualització dels reglaments  
d’excursionisme. 
Heu de saber també que un any més farem el Sopar de Germanor  
que enguany es farà el cap de setmana els dies 10 i 11 de  
Novembre a l’hotel Oasis Park Spa a Lloret 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 

ha variat respecte l’any passat, 5 € cadascuna amb un donatiu pel  

club de 1€, (però si us fixeu es juga el mateix, la aportació continua  

sent del 25%). Enguany el número es el:  94.776 

Bona sort per a tothom. 

   

   

LLICENCIES 
A partir del dia 18 de Desembre ja podeu passar pel club per tal  
de informar-vos de les llicències federatives del 2019,  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. 

 

ACTIVITATS 
Ja estem enllestint el sopar-ball de Germanor que es farà el  
cap de setmana els dies 10 i 11 de Novembre  a l’hotel 
Oasis Park Spa de Lloret (Girona), a cinquanta minuts  de camí  
amb cotxe, (65 Qm. aprox.), 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 idíl·lic  com  
es la Costa Brava. 

      
BON NADAL  

   I 
      BONES FESTES 
                US DESITGEM   

   La junta del S. C. Bétulo 

 

NOTES SOCIALS 
Donem la benvinguda al nou soci En Enzo Rosales Ruiz que va ingressar el 
dia 7 de Agost de 2018. 

 
NECROLOGIQUES 
El passat dia 20/07/2018 va morir el nostre amic i company  

En Oscar García Buezo, que va ingressar al club el  

dia 16/2/2010 amb el nº de soci 134, en nom de la  

junta del S. C. Bétulo li donem el nostre més sencer condol  

a la seva família, descansi en pau. 

 



CALENDARI  BTT  2018/19 
04/11 Riu Ripoll 65 Qm 8:00h  Montigalà Bar 

  (A) Montcada, Riu Ripoll fins a Castellar del Vallés   

  (T) Ermita de Togores, i de nou al Riu Ripoll per a tornar pel   
        mateix lloc 

     

11/11 Cena con encanto  ( Cap de setmana a Lloret )   
     

18/11 Montserrat 58Qm 7:00h Amb cotxe Montigalà Bar 
  Amb cotxe fins a Esparraguera, Carril de la Batalla dels Francesos,  

  La Masana, La Masia, Riu Llobregat, Olesa, Esparraguera  

     

25/11 Riu Mogent 50Qm. 8:00h  Montigalà Bar 

  (A) Sta. Coloma, riu Besós, riu Mogent, S. Agnès, Mas Mogent 

  (T) S. Carlos, Teià ,Alella i Badalona    
  

02/12 Collserola + Dragon Khan 50 Qm 8:00h Montigalà  Bar 

  (A) Sta. Coloma, Montcada, camí de les aigües, Dragon khan,  
        Cerdanyola     

  (T) Cerdanyola, Montcada, riu Besós, Sta. Coloma, Badalona  

    

09/12 Tres Vigies 30 Qm. 8:00h Montigalà  Bar o Bocata (A decidir) 

  Vigia de S. Coloma, Vigia del Dipòsit i Vigia de Tiana  

     

16/12 Santa Maria de Martorelles 50 Qm. 8:00h Montigalà Bar 

  (A) Per la Serralada de Marina fins al Vigia de dipòsit i baixada  

               fins a S. M. de Martorelles   
  (T) Per la pujada a la Pedrera, passant pel Dolmen, Serralada,  

        Badalona 

     

23/12 Conjunta a Dosrius 65 Qm. 7:30h  BP Bar 

  (A) Badalona, Riera de Tiana, Riera d'En Font, 9 Pins, S. Mateu,  

              Dosrius      
  (T) A escollir per Muntanya o per la NII    

  

30/12 Gallecs 50 Qm. 8:00h Montigalà Bar o Bocata (A decidir) 
  (A) S. Coloma, Montcada, Llagosta, Mollet, Gallecs   

  (T) S. Perpetua, Parc Pimentos, Ripollet, Montcada   

   
06/01 Reis      

  Sortida voluntària a decidir pels assistents, ja que es dia festiu 

     

13/01 Castell de Burriac 50 Qm. 8:00 BP Bar o Bocata(A decidir) 

  (A) Serralada de Marina fins al Castell     

  (T) Baixada fins a Cabrera de Mar, Camí del Mig, i per la platja  
             fins a Badalona 

     

20/01 Pla de la Calma 50 Qm. 7:00 Amb cotxe Montigalà  Bar 
  (A) Amb cotxe fins a Cànoves, Pantà de Cànoves, Pla de la Calma,  

         Aiguafreda  

(T) La Garriga, Cànoves 
      

27/01            Riu Ripoll 65 Qm 8:00  Montigalà Bar 

  (A) Montcada, Riu Ripoll fins a Castellar del Vallés   
(T) Ermita de Togores, i de nou al Riu Ripoll per a tornar pel   mateix lloc 

    

COMPRA  VENDA  CANVI 
Es ven bicicleta Specialized Tarmac SLX2  Talla 54, equipada amb  
accessoris Shimano Ultegra, està en bon estat, pertany al soci  
En Jesús Crespo, i la vol vendre per falta d’ús, el preu es de 900€. 
els que hi estigueu interessats podeu trucar al Tel: 687 17 58 39 
 
 

                                       

 

 

SORTIDA BADALONA  SALAMANCA 

Descrita per En Juan Ruiz 
Amb els preparatius oportuns i necessaris, i amb la baixa de En Marcelino Gómez 

per lesió deguda a un accident, ens vàrem trobar tots el diumenge dia 29 de Juliol a 
les 6 del mati, al Pavelló Olímpic de Badalona, els components érem: En Pedro 
Baños, En Paco Egea, En Isidro Martínez, En Pedro Gil, En Carles Gudiña, 
En Miguel Cerezo, En José Pérez, En José Mª Velázquez, En José Luis 
Garcia, En Santos, En Juan Ruiz i En Nacho que va ser l’encarregat de dur la 

furgoneta fins allà, i a més que no ens faltés de res durant tot l’itinerari. 

Van fer unes fotos abans de acomiadar-nos dels nostres familiars i/o amics 

presents, i vam començar l’aventura camí de Salamanca. 
Després de sis jornades fent nit a: Mora la Nova, Montalbán, Sauca, Riaza, 
Vicolozano i Salamanca, i pujant els ports de L’Ordal, La Teixeta, Port Mínguez, 
Port Bañón i Port de Marranchón, a més durant els tres primers dies no vàrem parar 

de pujar fins a arribar a la meseta castellana, suportant temperatures superiors als 

40 graus moltes vegades, i després de pedalar 842 Qm. durant unes 41 hores, amb 

un nivell positiu acumulat de 10234 m.  i amb una velocitat mitjana de 20.5 Qm/h, 
vam arribar a Salamanca el divendres dia 3 d’agost a les 13.30h. 
Cal destacar que només van haver-hi tres punxades i una “baixada de la bici no 
reglamentaria” per part d’un company durant tota la travessa, tot i que cal dir que 

vam tenir alguns moments de penúria, de fatiga i de tensió al llarg del recorregut. 

A l’arribar a la Plaça Major de Salamanca ens estaven esperant les dones i filles 

d’En José Luis García, de En Paco Egea i de Nacho, que ens van rebre amb 

molta estima. 

Una mica més tard vam anar al restaurant a on vam recuperar forces amb un bon 

àpat, i un cop acabat vam anar a l’hotel a dutxar-nos i canviar-nos de roba, per tal de 

visitar una mica la ciutat de Salamanca. 
Un dia de descans i de turisme per a visitar un assecador de pernils i el poble de  

En José Luis, “Sigueruela”, a on vam fer  el dinar de celebració i a on vam viure 

moments molt emotius durant el lliurament de trofeus que En Pedro hi havia 

 preparat per a recordar aquest viatge, i amb el record constant del nostre company 

En Marcelino. 
A la tarda vam tornar a Salamanca, a on vam començar els preparatius de tornada, 

ficar les bicis a la furgoneta, carregar-la, etc. 

L’endemà diumenge dia 5 vam tornar cap a Badalona, amb la satisfacció de la 

“missió complerta”. 
Aprofito l’ocasió per a donar  les gràcies a tots les companys que ens han estat 

animant, per telèfon, WhatsApp, Facebook, etc., inclús presencialment com va ser  

el cas de En Samuel Lima que va esmorzar amb nosaltres a la localitat de 

Torrecaballeros. 
Sense el vostre recolzament, aquest viatge hi hauria sigut més dur. 

Moltes Gràcies!!  
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