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INFORMACIÓ PER AL SOCI      Nº 68            GENER                2021

 
ASSEMBLEA  GENERAL 

Davant la greu situació sanitària provocada per  

la pandèmia de COVID-19, que comporta unes  

condicions de reunió de persones molt restrictives,  

la Junta Directiva de  Sport Ciclista Bétulo, ha  

decidit endarrerir la celebració de l'Assemblea  

Anual Ordinària de Socis, que normalment es  

celebra cada any a mitjans del mes de febrer,  

per al segon trimestre del l'any. 

Esperem que amb l'arribada de la primavera i els  

efectes de la vacuna, la situació sanitària millori  

i puguem celebrar-la amb certa normalitat. 

Un cop decidida la data de celebració enviarem  

la convocatòria a tots els socis, al costat del  

Full informatiu del mes d'abril. 

Esperem la vostra comprensió i tant de bo puguem  

celebrar-la en la nova data prevista. 

Salut i pedals. 

      La Junta Directiva 

 

LLICÈNCIES 
Ja podeu passar pel club per tramitar la llicència federativa  

d'aquest any, els preus per 2021 de les dues llicències més  

utilitzades pels cicloturistes es mantenen igual que l'any  

passat; 99 € la llicència de la Federació Catalana de Ciclisme i  

114 € la Llicència UCI. 

Com important novetat, aquest any no es lliurarà llicència de  

plàstic, la qual serà digital i es durà al mòbil a través d'una  

APP de la Federació Catalana de Ciclisme. 

Recordeu que per a la tramitació de la llicència, l'entrada al  

club serà seguint les normes sanitàries, no podrem estar dins de  

el local més de 6 persones, farem servir mascareta en tot  

moment i a l'entrada ens aplicarem gel hidroalcohòlic a les mans. 

En cas que la situació sanitària s'agreugi i no puguem obrir el local,  

us podeu posar en contacte amb algun membre de la Junta i la  

tramitarem de forma no presencial. 

Recordem que els socis que hi participen en les sortides dels  

calendaris d'excursionisme de la S. C. Bétulo, l'obligació de disposar 

de la llicència federativa en vigor, o bé d'una assegurança  

d'accidents amb responsabilitat civil. 

 

  
Foto oficial: 

Aquest any degut a les restriccions de reunió de persones  

per la Pandèmia, no hem pogut fer la foto oficial de la  

temporada com fem cada any, per no quedar-nos amb les ganes  

hem muntat aquesta foto amb el nom de tots els socis a  

31 de desembre , foto que considerarem com "foto oficial especial"  

desitgem que aquesta foto serveixi com a homenatge a tots  

els que formem la gran família betuliana. 

 

 

QUOTA ANUAL SOCIS 

La crisi sanitària provocada per la Pandèmia del Covid-19, també  
ens ha portat a una crisi econòmica important que ha afectat a molts  
companys. Per aquest fet La Junta Directiva de club, ha decidit reduir  
la quota de soci, per a aquest any 2021, entre un 40 i un 50%. 
La quota de soci per aquest any 2021 serà la següent: 
SOCIS NUMERARIS 20 € 
SOCIS BENEFICIARIS 10 € 
SOCIS ASPIRANTS 5 € 
No és una quantitat molt important, però esperem que ajudi als  
companys que ho estan passant pitjor. 
Aquesta reducció serà únicament per a l'any 2021, l'any que 2022,  
es tornarà a cobrar la quota que es va cobrar l'any 2020. 
 

       La Junta  
 



CALENDARI D’EXCURSIONISME  2021 
07/02    Sant Pol de Mar   75 Qm.    8.00h .     BP N-II 

(A) Masnou, Mataró ©, Arenys de Mar, Sant Pol de Mar, Arenys de Mar. 

(T) Mataró ©, Masnou 

14/02    St. Cebrià de Vallalta  80 Qm.  8.00h.    BP N-II 

(A) Masnou, Mataró ©, Arenys de Mar, St. Pol©. 

(T) Pel mateix lloc. 

21/02    Pineda   90 Qm.  8.00h.       BP N-II 

(A) Masnou, Mataró©, Arenys, Sant Pol, Calella 

(T) Pel mateix lloc. 

28/02    Sta. Susanna   95 Qm. 8.00h.       BP N-II 

(A) Masnou, Mataró© Arenys, Sant Pol, Calella 

(T) Pel mateix lloc. 

07/03    Palafolls   100 Qm.  8.00h.    BP N-II 

(A) Masnou, Mataró©, Arenys de Mar, Sant Pol, Calella, Pineda 

(T) Pel mateix lloc. 

14/03    La Roca   75 Qm.  8.00h.       BP N-II 

(A)  Masnou, Vilassar, Carrefour © Argentona© Dosrius, Collet, Sta Agnès 

(T) Coll de Parpers©, Argentona, Sta, Helena d’Agell, Vilassar©, Masnou. 

21/03    Dosrius   70 Qm.  8.00h.       BP N-II 

(A) Masnou, Font de Cera©, Vilanova, Valdoriolf,  la Torreta, 

       Lateral Ap-7, Sta. Agnès, El Collet©, Dosrius 

(T)  Argentona©, Sta. Helena d’Agell, Vilassar©, Masnou . 

28/03 i 04/04  Setmana Santa. Excursions no puntuables. 

11/04    Urb. Sant Carles    75 Qm.  8.00h.      BP N-II 

(A) Masnou, Vilassar ©, Sta. Helena d’Agell, Dosrius, Can Bordoi©, C-35, Collet 

(T) Dosrius, Argentona©, Sta. Helena d’Agell, Vilassar©, Masnou 

18/04    Malgrat de Mar   100 Qm.  7.30h.      BP N-II 

(A) Masnou, Mataró ©, Arenys de Mar, St. Pol, Calella, Pineda, Palafolls 

(T) Malgrat interior, Sta. Susanna, Pineda, Calella, Sant Pol, Arenys,  

       Mataró©, Masnou. 

25/04    Blanes    105 Qm.  7.30h.      BP N-II 

(A) Masnou, Mataró©, Arenys de Mar, Sant Pol, Calella©, Pineda. 

(T)  Pel mateix lloc. 

 

Nota:  Dir-vos que aquest calendari a data d’avui de la redacció d’aquest 
           full romandrà suspès fins que les condicions sanitàries milloren i  
          les autoritats ho permeten. 
 
 

NOTES SOCIALS 
. 

NOUS SOCIS 

Donem la benvinguda als nous socis: 
Na Marta Navarro Codina,    (ingrés el 2019.11.12) 
En Josep Maria Navarro Codina,  (ingrés el 2020.11.12) 
En Eloi Prat Martori,    (ingrés el 2021.01.04) 
El nostre agraïment als tres nous companys, en especial als 
germans Na Marta i En Josep María Navarro Codina, per voler 
seguir mantenint viu l'afecte al club que va demostrar el seu 
pare En Josep Navarro Alarcón, soci nº 15/2019, que va morir el 
12/11/2019 i va ser soci del  S. C. Bétulo durant 53 anys. 
 
 

Grossa DE NADAL 

El sorteig de la Grossa de Nadal de l'any 2020 ens  

ha donat una petita alegria al Sport Ciclista Bétulo, i a  

molts dels seus socis i simpatitzants, el nombre  

que hi jugàvem 70.572 va ser premiat amb 5€ per euro 

jugat, o sigui 100 € al dècim. 

Donem l'enhorabona a tots els agraciats pel sorteig i  

gràcies a; "la mà innocent" que va triar aquest nombre,  

ara que ja hem "après", esperem que en el proper sorteig  

de la Grossa de Nadal de 2021 el premi sigui encara  

més gran. 

Gràcies a tots per la vostra col·laboració. 

 

 
    

 

     
 
 
 

RECTIFICACIÓ 
En el resum de la temporada que vam fer en l'anterior Full nº 67  d'octubre de 
2020, en l'apartat de les suspensions d'actes i activitats que ens vam veure obligats a 
fer per la pandèmia de Covid-19, incloíem per error les eleccions a la Junta 
Directiva del Sport Ciclista Bétulo, des de aquestes línies rectifiquem aquesta 
afirmació ja que la vigència de l'actual Junta Directiva acabarà al mes de juliol de 
l'any 2022. 
El motiu de la confusió és el següent: 
 Quan es van realitzar les anteriors eleccions l'any 2016, els estatuts vigents en 
aquell moment estipulaven una durada del mandat de la Junta Directiva escollida 
de 6 anys, posteriorment l'any 2017 es van actualitzar els estatuts, i en els nous 
estatuts el període de mandat de la Junta Directiva es va canviar a 4 anys, 
nosaltres ens pensàvem que al limitar el mandat a 4 anys en els actuals estatuts del 
club s'haurien de convocar eleccions als 4 anys de les anteriors, és a dir a l'any 
2020, però després de fer unes consultes al Consell Català de l'Esport de la 
Generalitat de Catalunya, ens van confirmar que havíem de respectar el període 
que indicaven els estatuts vigents en el moment de les anteriors eleccions, o sigui de  
6 anys, per la qual cosa el mandat de l'actual Junta finalitzarà el proper mes de 
juliol de 2022. 
Demanem disculpes per l'error. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

    
 
 
 

 

                

 

 
    Editor: Toni M. 

             Col·laborador: J. Ruiz 

Nota important: 

Donada la situació actual us demanem que els socis 

que vulgueu rebre el Full Informatiu  via correu  

electrònic (e-mail),  ens ho comuniqueu  als nostres 

e-mails  scbetulo@eresmas.com  o info@scbetulo.org,  

també via Whatsapp o per telèfon. 
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