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Estimats socis i/o amics:
Com cada any farem un petit anàlisi del que ha estat aquesta
temporada 2020.
Enguany vam iniciar la temporada amb uns projectes semblants als de
temporades anteriors, amb l’afegit de que al termini del mandat de
quatre anys de la Junta Directiva hi havia que convocar noves eleccions.
Però tot s’ha vist alterat pels problemes sanitaris motivats per la
pandèmia del Covid 19.
Vam començar el Campionat d’Excursionisme el primer diumenge de
Febrer com es habitual, però vam haver de suspendre’l el 12 de Març,
que era la sisena sortida. Més tard el 28 de Juny al arribar la nova
normalitat, i després de modificar les sortides del calendari per tal de
fer-les més suaus, ja que veníem de més dos mesos de confinament,
vam tornar a reprendre’l, però veien la tendència de la pandèmia i el
perill que suposava per a tothom, vam decidir tornar a suspendre’l un
altre cop de forma temporal després de tres sortides, que més tard va
ser de forma definitiva.
A part del Calendari d’Excursionisme, tot han sigut suspensions:
La Festa del 90ª aniversari, l’excursió combinada al Castell de
Montesquiu i Arbúcies, les eleccions a la Junta Directiva, el cap de
setmana a Lloret, la foto oficial i la temporada de BTT.
Davant la situació actual de pandèmia us demanem que us cuideu i
prengueu les màximes mesures de seguretat en totes les facetes de la
vostres vides, (Distancia, mans i mascareta) i esperem que aquesta crisi
sanitària passi el més aviat possible, i que l’any que ve tots puguem
reprendre les nostres activitats de forma normal.

LLICENCIES
A partir del dia 15 de Desembre ( si la FCC no s’endarrereix
i la Pandèmia del Covid 19 ho permet), ja podreu passar pel club
per tal de informar-vos de les llicències federatives del 2021,
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

Enguany romandrà suspesa l’activitat prevista que normalment
s’hauria de realitzar el mes de Novembre, el Cap de Setmana de
Germanor, que es fa anualment com a cloenda de la temporada
des de fa anys, però com ja sabeu degut al estat d’alarma que
patim per la pandèmia del Covid 19, l’haurem d’ajornar per l’any
que ve si les condicions sanitàries ho permeten, esperem que si!

La junta directiva

GROSSA DE NADAL

Ja tenim al club les butlletes de la Grossa de Nadal, el preu
es com l’any passat 5 € cadascuna amb un donatiu pel
club de 1€, (us recordo que la aportació continua
sent del 25%). Enguany el número es el: 70572
Bona sort per a tothom.

BON NADAL
I

BONES FESTES

US DESITGEM

La junta del S. C. Bétulo

NOTES SOCIALS

CALENDARI BTT 2020/21
01/11 Puig de la Creu

08/11

82 Qm 8:00h Montigalà Rest. Cal Petasques

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

Castell de Guanta 50 Qm. 8:00h
Guanta

Montigalà Rest. Castell de

(A) Badalona, La Llagosta, Mollet, Gallecs, Caldes, Castell de Guanta
(T) Pel mateix lloc

NECROLOGIQUES
El passat dia 25 de Setembre de 2020 va morir el nostre estimat
company En Salvador Gil Costa, soci nº 32, que va ingressar al club el dia
14 d’Abril de 1981, en nom de la Junta Directiva del Sport Ciclista
Bétulo i de la resta de companys li donem el nostre més sincer condol a la
seva família, descansi en pau!!

15/11 Sortida a decidir pels assistents

COMPARATIVA HISTORICA

22/11 Montserrat 58 Qm 7:00h Amb cotxe Montigalà Rest. El
Celler de la Guardia

Estimats socis us adjuntem un parell de fotos per que veieu

Amb cotxe fins a Esparraguera, Carril de la Batalla dels Francesos,
La Masana, La Masia, Riu Llobregat, Olesa, Esparraguera

29/11 Riu Mogent

50 Qm 8:00h Montigalà

Rest. Sant Carles

les sortides que es feien a Montserrat l’any 1930, respecte a
la de l’any passat, canvien els participants, però l’esperit i la
il·lusió continua sent la mateixa.

(A) Sta. Coloma, riu Besós, riu Mogent, S. Agnès, Mas Mogent
(T) S. Carlos, Teià ,Alella i Badalona

06/12 Pla de la Calma 50 Qm. 7:00 Amb cotxe
A Cànoves

Montigalà

Rest.

(A) Amb cotxe fins a Aiguafreda, pujada al Pla de la Calma,
Pantà de Cànoves, Cànoves
(T) Cànoves a Aiguafreda per pista

13/12 Collserola + Dragon Khan 50 Qm 8:00h
Piscina de Montflorit

1
9

Montigalà Rest.

(A) Sta. Coloma, Montcada, camí de les aigües, Dragon khan,
Cerdanyola
(T) Cerdanyola, Montcada, riu Besós, Sta. Coloma, Badalona

20/12 Conjunta a Dosrius

3
0

65 Qm. 7:30h BP Rest. Can Parral

(A) Badalona, Riera de Tiana, Riera d'En Font, 9 Pins, S. Mateu,
Dosrius
(T) A escollir per Muntanya o per la NII

27/12 Castell de Burriac 50 Qm. 8:00 BP Rest. Sant Salvador

(A) Badalona, Alella, Sant Mateu, Castell de Burriac, Sant
Salvador
(T) Serralada fins a Badalona

03/01 Tres Vigies

2
0

30 Qm. 8:00h Montigalà Rest. El Loro Charly

(A) Vigia de S. Coloma, Vigia del Dipòsit i Vigia de Tiana,
baixada fins a Martorelles
(T) A decidir per carretera o pel riu Besós

1

10/01 Santa Maria de Martorelles 50 Qm. 8:00h Montigalà Rest.
El Racó de Huelva

9

(A) Per la Serralada de Marina fins al Vigia de dipòsit, baixada
fins a S. M. de Martorelles
(T) Per la pujada a la Pedrera, passant pel Dolmen, Serralada,
Badalona

17/01 Collserola

50 Qm

7:00 Montigalà Rest. La Hamburguesa

(A) Badalona, Montcada, Mas Rampinyo, Mont Pelat, Asland i
Collserola
(T) Tanatori, Collserola, Montcada, Sta. Coloma i Badalona

24/01 Puig de la Creu

82 Qm 8:00h Montigalà Rest. Cal Petasques

(A) Montcada, Riu Ripoll fins a Castellar del Vallés, pujada al
Puig de la Creu (pel cantó més difícil)
(T) Ermita de Togores, i de nou al Riu Ripoll per a tornar pel
mateix lloc

31/01 Sortida a decidir pel s assistents
Nota: Dir-vos que aquest calendari a data d’avui de la redacció d’aquest
full romandrà sospès fins que les condicions sanitàries milloren i
les autoritats ho permeten, els companys que vulguin fer sortides
amb BTT seran de caràcter lliure i sota la seva responsabilitat.

LES 13 MENTIDES DEL CICLISME
1. Avui serà una sortida tranquil·la
2. A les 12 hi serem a casa
3. Si jo no entreno!...fa dues setmanes que no surto (i tira que t’hi cagues)
4. A partir d’ara tot es baixada
5. Si et quedes enrere no et preocupis t’esperem
6. Es l’ultima bici que hem compro
7. La bici m’ha costat.....
8. Ja hem passat ho mes dur
9. Falta poc per coronar el port, ja arribem
10. Per aquesta ruta escurçarem camí
11. No hi tornaré a aquesta marxa mai més
12. Els que van davant acaben de passar ara mateix
13. Vaig fent....
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