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ASSEMBLEA GENERAL 
Degut a l’actual situació provocada per la pandèmia de la 
Covid-19 i les restriccions imposades per les autoritats  
sanitàries, la junta directiva del Sport Ciclista Bétulo ha  
decidit que l’Assemblea General Ordinària de l’any 2022,  
sempre que la situació ho permetre, es celebrarà  
el dia 29 de Març, a les 18:45h en primera convocatòria 
i a les 19:00 h en segona, degut a les petites dimensions  
del local social, es farà com l’any passat al Centre Cívic  
Canyadó (Masia de Canyadó) situada al  
carrer de Pompeu Fabra, S/N, Barri del Canyadó (Badalona),  
a 700 metres del nostre local social,  
amb el següent ordre del dia: 
*Aprovació dels comptes de l’any 2021 
*Resum d’activitats efectuades el 2021 
*Aprovació del pressupost per l’any 2022 
*Projectes i activitats previstes pel 2022 
*Eleccions a la Junta Directiva 
*Precs i preguntes  

       La Junta Directiva 
 
 

LLICÈNCIES 
Ja podeu passar pel club per tramitar la llicència federativa 

de 2022, enguany els preus de les dues llicències més  

utilitzades son : La llicència de la Federació Catalana de  

Ciclisme (105 €) i la de la UCI (120 €), sent obligatori lliurar  

una foto de la mida de carnet per poder tramitar-la aquesta  

última, a totes dues llicències es obligatori donar una adreça  

de correu electrònic. 

Enguany i segurament de forma definitiva les llicències seran  

digitals i la durem al mòbil amb una App de la Federació  

Catalana de Ciclisme. 

Recordeu que l’entrada al local continuarà sent seguint les  

normes sanitàries, farem servir en tot moment la mascareta i  

a l’entrada ens aplicarem gel hidroalcohòlic a les mans. 

En el cas que la situació sanitària empitjori i no poguéssim  

obrir el local, us podeu adreçar a qualsevol membre de la  

Junta i la tramitarem de forma no presencial. 

Recordem a tots els socis que participen a les sortides del  

Calendari d’excursionisme del S. C. Bétulo tenen l’obligació  

de dur una llicència federativa en vigor o bé una assegurança  

d’accidents amb responsabilitat civil.   

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto temporada 2021 

 

 

 

QUOTA ANUAL SOCIS 
La crisi sanitària provocada per la pandèmia de la Covid-19 també ens ha  
portat una crisi econòmica important que afecta a molts socis del club,  
degut a aquest motiu i a la reducció d’activitats al club, la Junta Directiva  
ha decidit de mantenir la reducció de les quotes que es va fer l’any passat, per  
tant les quotes del 2022 seran les següents: 
Socis numeraris  20€ 
Socis beneficiaris  10€ 
Socis aspirants    5€ 
No es una quantitat molt important però esperem que ajudarà als companys 
que ho està passant pitjor. 
Aquesta reducció en principi només serà per l’any 2022, i l’any que bé es  
recuperaran els preus que es van cobrar al 2020. 
 
 
 

 



CALENDARI D’EXCURSIONISME  2022 
06/02    Sant Pol de Mar   70 Qm.    8.00h .     BP N-II 

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

(T) Mataró ©, Masnou 

13/02    St. Cebrià de Vallalta  80 Qm.  8.00h.    BP N-II 

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

(T) Pel mateix lloc. 

20/02    Pineda   90 Qm.  8.00h.       BP N-II 

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

(T) Pel mateix lloc. 

27/02    Sta. Susanna   95 Qm. 8.00h.       BP N-II 

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

(T) Pel mateix lloc. 

06/03    Palafolls   100 Qm.  8.00h.    BP N-II 

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

(T) Pel mateix lloc. 

13/03    La Roca   80 Qm.  8.00h.       BP N-II 

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

(T) Lateral AP-7, rotonda St. Agnès, Coll de Parpers©, Argentona,  

Sta, Helena, Vilassar©, Masnou. 

20/03    Dosrius   70 Qm.  8.00h.       BP N-II 

(A) Sta. Coloma, Vilanova©, Valdoriolf,  la Torreta, 

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

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

27/03    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 

03/04    Blanes    105 Qm.  7.30h.      BP N-II 

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

(T)  Pel mateix lloc. 

10/04 i 17/04  Setmana Santa. Excursions no puntuables. 

24/04   Palafolls  100 Qm.  7,30h.    BP N-II 

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

(T)  Sta. Susanna, Pineda, Calella, St. Pol, Arenys, Mataró©, Masnou. 

 

Nota:  Dir-vos que aquest calendari es durà a terme si la situació  
sanitària provocada per la pandèmia de la Covid-19 ho permet. 
 

 
 
NOTES SOCIALS 
 

NOUS SOCIS 
Donem la benvinguda als nous socis: 

En Esteve Monterde Farre,    (ingrés el 11/01/2022) 
En Roger Velázquez Reull,   (ingrés el 18/01/2022) 
 

 
GROSSA DE NADAL 
Enguany no hem tingut sort amb la Grossa de Nadal, el número  
que jugava el S.C. Bétulo no ha sigut premiat. 
Us donem les gràcies per la vostra col·laboració, i esperem que l’any  
que bé tinguem més sort.  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

NECROLÒGIQUES 
El passat dia 29 de Gener de 2022  va morir el nostre estimat company  

En Josep Figuereo Comas  soci nº 59,  que va ingressar al club el dia 16 d’Abril de 

1992, 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 !! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Foto:  Signatura al llibre d’honor del club amb la placa 

         de 25 anys de En Josep Figuereo 

      (1 de Mayo de 2017) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ELECCIONS GENERALS S.C. BÉTULO 
El proper mes de Juliol d’enguany venç el mandat de l’actual Junta Directiva 
del S.C. Bétulo, per la qual cosa es convocaran eleccions. 
S’està enllestint el procés electoral, i en els propers fulls informatius us  
informarem dels terminis, dates, cens electoral, composició de la Junta 
Electoral, etc. 
Degut a la importància de aquestes eleccions, des de l’actual Junta Directiva  
us animem a participar i a presentar-vos a alguna de les candidatures, es molt  
important la participació i la incorporació de nous membres a la Junta per a  
aportar noves idees i portar la direcció del club als propers 4 anys.  
 
 
 
 
 
 

         

 

   
       Editor: Toni M. 

       Col·laborador: J. Ruiz 
 

Nota important: 
Us recordem un any més que els socis que vulgueu 
rebre el Full Informatiu via correu electrònic (e-mail), 
o bé ens ho comuniqueu al nostre e-mail 
(scbetulo@eresmas.com), o passeu pel club i ens ho 
notifiqueu personalment. 
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