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FESTA 89º ANIVERSARI 
Continuant amb la tradició, el dia 1 de Maig a les 12h., es va celebrar 

la festa del 89 aniversari del Sport Ciclista Bétulo, l’acte va reunir a 

unes 80 persones entre socis, familiars i simpatitzants. 

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

En Josep Bernabéu Rueda, En Josep Queralt Alcaraz, En Alfonso  

Martínez Serral i a En Jose Luis González Brox. 

També es van lliurar les plaques de 25 anys com a soci a: En David Nieto  

Mateo, En Idelfonso Quintas Garcia i a En Jordi Martin Bordas, va  

quedar pendent de lliurar la placa de En Miquel Bel Valle. 

Es van lliurar els trofeus corresponents als guanyadors dels campionats  

d’excursionisme del 2018, els guanyadors van ser:  

Grup A; En Juan Ruiz, Grup B; En Adolfo Recuenco,  

de veterans; En José Ayala i de BTT;  En Pedro Garcia, als guanyadors 

de la T.T. “Coll del Pollastre”, els primers carnets als nous socis. 

Va quedar pendent de lliurar al premi de la constància, enguany va ser  

atorgat al soci nº1 En Jordi Gasull Jane, i es va lliurar el premi a la  

col·laboració en les activitats del club a En Samuel Lima López. 

Cal destacar el detall que va tenir la nostra estimada Na Nuria Pinós,  

que va obsequiar als socis guanyadors dels quatre campionats amb una  

ampolla de cava, amb un disseny especial per al S.C. Bétulo. També va  

oferir els premis per als últims de cada campionat amb unes xocolatines  

molt bones. 

A l’acabar el lliurament de trofeus, es va preparar el clàssic aperitiu,  

repetint la compra d’un pernil que tant va agradar anys enrere. 

Enguany vam comptar amb la col·laboració del nostre company  

En Adolfo Recuenco, el qual va instal·lar l’equip de megafonia, que  

permetia escoltar-se des de el carrer les veus dels “Speakers”. 

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

reunir socis veterans que habitualment no es veuen, i això fa  que la festa  

sigui molt entranyable i emotiva. 

Esperem amb desig la celebració del proper aniversari que serà el 90º, i  

també comptar amb la presencia de molts amics que no han pogut vindre  

enguany. 

Festa  
    del  
      89  
        Aniversari 
 

 

 

 

NOTES SOCIALS 

Moltes felicitats al nostre company En Manel Morón, per la seva participació a la  
dura competició de BTT (Scott Maraton Cup BTT Girona), que es va celebrar el  
dia 1 de Juny de 2019, 3er.classificat a la categoria de Màster 60. 
 

   
 

   
    Bones vacances companys/as 

                 Socis i/o simpatitzants  
              Us desitgem          La junta 

 
 
Es ven bicicleta 
marca Vitus amb 
quadre d’alumini i 
rodet Tacx, 

(contactar amb  

Alfred Bomboi)  

 
 



  

CALENDARI 2019  
 

01-31/08 Mes d’Agost vacances. Excursions no puntuades 
01/09  Santa Susanna  95 Qm.  7.30h. 
(A)   Masnou, Mataró ©, Arenys de Mar, Sant Pol, Calella, Santa Susanna 
(T)  Pel mateix lloc. 
08/09  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 ©. 
15/09  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)   Lliça d’amunt, Lliça de vall, Parets©, Circuit de Montmeló,  
       Sant Fost©, Conreria.  
22/09  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.  
29/09  T.T. Coll de Parpers (3.2 Qm.)  70 Qm.  7.30h. 
(A)  Masnou, Vilassar©, Argentona, Coll de Parpers.  
(T)  Vilanova, Montornès, Sant Fost©, Conreria. 
06/10  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. 
13/10  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. 
20/10  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. 
27/10  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 IGUALADA 
El passat diumenge dia 16 de Juny a les 7h. del mati, 19 ciclistes 
del Sport Ciclista Bétulo vam sortir des de Badalona fins a  
Igualada, passant per Santa Coloma, Montcada, Cerdanyola,  
Sant Cugat, Rubí, Terrassa i Castellbell i el Vilar, a on vam parar 
a esmorzar, al restaurant Café Burés. 
Un cop vam acabar d’esmorzar vam continuar en direcció a  
Sant Vicenç de Castellet, passant per: Castellgalí, Manresa, 
Salelles, Òdena i al final vam arribar a Igualada, total van ser  
95 Qm., l’excursió va estar molt bé, cal destacar el seu entorn 
de vegetació, les pujades i baixades constants, una carretera  
trenca cames, anomenada C-37z, que va des de Manresa a Igualada 
passant per Salelles, i amb poquíssim transit, la qual cosa fa que  
sigui més agradable la circulació per a nosaltres. 
Vam arribar al nostre destí, una mica més tard de les 13h., es va  
produir la trobada amb els nostres familiars i amics, que havien 
sortit amb autocar de de Badalona a les 9h. del matí, i un cop van 
arribar a Igualada van visitar el Museu de la Pell i Comarcal  
de L’Anoia. la trobada entre ciclistes i familiars va ser molt emotiva. 
En aquesta ocasió els ciclistes no vam poder endarrerir la nostra  
arribada al punt de trobada, per tal de que l’autocar arribés  
abans que nosaltres, ja que el temps per a dutxar-nos era molt 
limitat, per que la instal·lació esportiva on eren les dutxes la  
tancaven a les 14h. 
Després de la dutxa, vam ficar les bicicletes al maleter de  
l’autocar, i tots plegats vam anar amb autocar fins al restaurant 
La Clotxa, a on vam gaudir d’un bon àpat. 
Un cop finalitzat el dinar tots plegats vam sortir amb autocar en  
direcció cap a Badalona, amb la satisfacció d’haver-hi aconseguit el  
nostre objectiu, i d’haver gaudit d’un bon dia.  
Donem les gràcies a En Josep Bernabéu per la gran feina realitzada, 
a En Pedro Baños per l’organització del traçat de la ruta ciclista, i a  
En Salvador del Rio per la seva feina a l’hora de atendre als ciclistes 
i per portar la furgoneta de recolzament, i també als familiars i amics 
dels ciclistes que sense ells no es podrien organitzar aquestes sortides. 
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SORTIDA ESPECIAL D’ESTIU 
El proper dia 10 d’Agost, un grup de7 ciclistes  encapçalats pel agosarat 
En Pedro Baños (alies Spiderman),  realitzaran una sortida en bicicleta des 
de Badalona  fins a Morón de la Frontera (Sevilla), la resta d’integrants son: 
En Miguel Arroyo, En Jose Luis Garcia, En Pedro Gil, En Jose Maria 
Gómez, En Pedro Rodríguez i En Jose Maria Velázquez. a més el nostre 
estimat amic En Santos que portarà la furgoneta, la ruta es  
farà en 6 dies : 
1ª etapa dia 10 d’Agost 
Badalona – Amposta – 205 Qm. 
2ª etapa dia 11 d’Agost 
Amposta – Sagunt – 170 Qm. 
3ª etapa dia 12 d’Agost 
Sagunt – Albacete – 205 Qm. 
4ª etapa dia 13 d’Agost 
Albacete – Villacarrillo – 200 Qm. 
5ª etapa dia 14 d’Agost 
Villacarrillo – Priego – 185 Qm. 
6ª etapa dia 15 d’Agost 
Priego – Morón de la Frontera – 170 Qm. 
Desitgem als integrants d’aquesta sortida que tot hi vagi molt bé, que  
gaudiu del viatge, dels paisatges, de la calor, i com no,  
de la “flaca”. 
Bona sort!! 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Ajuntament de Morón de la Frontera 

 

         

 

 
       Editor: Toni M. 

            Col·laborador: J. Ruiz 

 


