REGLAMENT DE SECCIÓ ESPORTIVA DE MUNTANYA
Preàmbul
El present Reglament de Règim Intern de la Secció Esportiva de muntanya de l’Associació La
Massa Centre de Cultural Vilassarenc (en endavant La Massa) desenvolupa els continguts
expressats en els Estatuts i en el Reglament de Règim Intern de La Massa i en cap cas podrà
anar contra la filosofia i l’articulat dels esmentats Estatuts i Reglament.
La Secció neix de la iniciativa d'un grup de persones sòcies a les que agrada gaudir de la
muntanya; és oberta a tothom que tingui ganes de caminar, fer excursions i conèixer el món
dels esports de muntanya, escalada i l'alpinisme.
Va ser creada el setembre de 2010 per un grup reduït de socis de l’entitat i en l’actualitat
compta amb un nombrós grup d’entusiastes muntanyencs de totes les edats.
La Massa està adherida a la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) des del
mes d’abril de 2012 i a la Federació Espanyola (FEDME) des de gener de 2014.

Article 1
L’entitat denominada La Massa ha creat d’acord amb un dels seus objectius socials la
SECCIÓ ESPORTIVA DE MUNTANYA d’aquesta entitat, amb l’objecte de fomentar i practicar
l’activitat esportiva de muntanya seguint els valors tradicionals de l’alpinisme, les bones
pràctiques en aquest àmbit i potenciant la formació, sense afany de lucre.
La Secció promocionarà per als seus membres la pràctica de les modalitats o disciplines
esportives següents: excursionisme esportiu, alpinisme, escalada i totes les altres disciplines
regulades per la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya.
En el supòsit que s’incorpori la pràctica d’altres modalitats o disciplines esportives en
aquesta Secció es comunicarà al Registre d'entitats esportives de la Generalitat de Catalunya.

Article 2
Les persones que fan possible que la Secció desenvolupi les seves activitats (coordinador,
responsables d’àrea, socis, etc.) ho fan d’una manera desinteressada, voluntària i no
remunerada amb l’únic afany de fer un servei col·lectiu a l’entitat.
A l’efecte d’ajustar la seva condició de voluntari a l’actual legislació s’establirà el corresponent
document “Compromís de voluntariat” amb cadascuna de les persones que responguin a
aquesta condició a través del la pròpia secció. Aquest document regula els drets i obligacions
d’ambdues parts així com l’objecte i la durada de la col·laboració.
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Article 3
La Secció té autonomia pròpia en el marc de les seves activitats de muntanya. Les excursions,
les activitats i les modalitats esportives que es fan a la Secció són les següents: excursions
d’alta muntanya, senderisme, alpinisme hivernal, esquí de muntanya, raquetes de neu,
travesses, caminades, escalada, vies ferrades, excursions culturals, naturalistes, històriques i
excursions familiars, etc. Sense perjudici d’aquelles altres que en un futur es puguin
incorporar.

Article 4
Els objectius de la Secció són: organitzar i fer excursions obertes a tothom i per a tots els
nivells de dificultat, conèixer els senders, la natura, i la història del nostre entorn, divulgar
el món de la muntanya (projecció de pel·lícules, conferències, xerrades científiques, etc.),
promoure i donar a conèixer la cultura excursionista dins el nostre àmbit geogràfic, fer
formació organitzant cursos i activitats impartides per experts sobre temes i tècniques
de muntanya i intercanviar experiències sobre rutes, ascensions i material, entre d’altres.

Article 5
El domicili de la Secció esportiva s’estableix a la localitat de Vilassar de Dalt, carrer Mestra
Viladrosa núm. 56, Codi Postal 08339, amb l’adreça de correu electrònic
muntanya@lamassaccv.org
En cas de modificació d’aquest domicili es comunicarà al Registre d'entitats esportives de
la Generalitat de Catalunya.

Article 6
Són membres d’aquesta Secció esportiva, aquelles persones físiques socis i sòcies de La Massa
que, estant al corrent de pagament de les seves quotes, hagin sol·licitat la seva admissió a la
Secció mitjançant el formulari corresponent, compleixin les condicions d’admissió que estiguin
estipulades i hagin estat acceptades pels òrgans directius de l’entitat d’acord amb els criteris
establerts en els seus Estatuts i Règim de Reglament Intern.
Les persones membres de la Secció tenen els drets i les obligacions següents:
Drets:
a) Participar i gaudir de les activitats esportives organitzades per la Secció.
b) Participar i gaudir de les activitats que organitzi La Massa o les seves seccions.
c) Fer ús de les instal·lacions que estiguin a l’abast de la Secció, segons les normes
internes de cada instal·lació establertes a l’efecte, Estatuts i Reglament de Règim
Intern.
d) Expressar lliurement les seves opinions i suggeriments dins l’àmbit de la Secció, a
través dels canals establerts, sempre amb respecte a la resta de persones membres.
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e) Ser informats com a mínim un cop al mes per correu electrònic de l’agenda d’activitats
organitzades i posar a la seva disposició les actes on hi consten els acords presos en les
reunions de la Secció.
Obligacions:
a) Ajustar la seva actuació a les normes internes de la Secció, recollides en aquest
reglament i en l’annex “Acollida a nous excursionistes” i a les normes generals i
reglamentaries de referència de la conducta esportiva.
b) Estar al dia del pagament de les quotes establertes o que es puguin establir.
c) Col·laborar i implicar-se en les activitats, cadascú segons la seva disponibilitat, i en el
que calgui en interès del bon funcionament de la Secció.
d) Respectar durant la pràctica de les activitats les normes de seguretat i atendre les
indicacions que es puguin donar per part del coordinador de la Secció o del vocal
organitzador de l’activitat.
La pèrdua de la condició de membre de la Secció es produirà per les causes següents:
a) Per voluntat pròpia comunicada formalment a l’òrgan directiu d’aquesta Secció.
b) Per acord de la Junta Directiva de l’entitat, d’acord amb els criteris i procediments
establerts en els seus Estatuts i Règim de Reglament Intern com a causes per ser donat
de baixa de l’associació.
c) Per incompliment greu o continuat de l’establert en aquest Reglament.

Article 7
La participació a les excursions a la muntanya de la Secció està subjecte a les normes i
recomanacions descrites en el document “Acollida a Nous Excursionistes” que es reprodueix
al final d’aquest reglament com a ANNEX 1.
En algun cas es podria arribar a limitar la participació en les activitats quan el responsable
ho consideri necessari per motius de seguretat o per aconseguir l’assoliment dels objectius
del grup.

Article 8
Els socis gaudiran respecte als no socis d’un termini de preferència per inscriure’s a les
activitats organitzades per la Secció. El preu per als no socis de les activitats programades, o
pel proveïment de serveis o productes exclusius de la Secció serà el preu de soci més un
increment que es valorarà en funció de les característiques de l’activitat i no podrà ser en
cap cas inferior al 10% del cost total individual.
Les persones que no siguin membres a la Secció de muntanya podran gaudir de fins a dues
sortides l’any, per participar en més activitats serà necessari que formalitzin la seva condició
de soci de La Massa i la seva inscripció a la Secció Esportiva de Muntanya d’aquesta
entitat.

Reglament de la Secció de Muntanya de La Massaccv – aprovat el març de 2019

Article 9
Totes les excursions tindran una persona vocal que serà la responsable de l’activitat. Les
seves feines passaran per:
a) Redactar i distribuir la fitxa informativa de l’excursió assenyalant el recorregut, els
horaris, el desnivell, el grau de dificultat, i el material que cal portar.
b) Fet el reconeixement previ del recorregut sobre el terreny.
c) Vetllar per que tots els participants estiguin proveïts dels mitjans necessaris pel bon
desenvolupament de l’activitat i per a minimitzar els riscos de la mateixa.
d) Vetllar per que es compleixin les normes de seguretat, respecte mediambiental i a les
altres persones.
e) Documentar les incidències que es puguin produir en el decurs de l’activitat.

Article 10
La Secció té un coordinador o coordinadora que actua d’enllaç amb la Junta Directiva de
l’entitat. El mandat, funcions i mecanismes de renovació del qual estan fixats en els Estatuts
i Règim de Reglament Intern de la mateixa. Les funcions del coordinador o coordinadora
són: coordinar les activitats de la Secció (organització, agenda, logística), dinamitzar el grup, i
representar la Secció en actes i reunions a dins i fora de l’entitat

Article 11
La junta directiva de La Massa delega en el coordinador de la Secció l’autoritat per a que
exigeixi que tots els participants en activitats esportives d’aquesta Secció disposin del
carnet federatiu amb assegurança d’accident i determinarà a quines activitats no es podrà
participar sense aquesta.
En les activitats d’iniciació a l’entorn natural o promoció que no són de caràcter esportiu no
es requerirà el carnet federatiu. En cas de persones assistents esporàdiques a excursions o
activitats esportives se les hi gestionarà una assegurança temporal pel dia o dies que duri
l’activitat i se les informarà del cost que l’interessat o interessada haurà d’abonar abans de ferla.
L’entitat tindrà contractada una assegurança de responsabilitat civil tal com requereix la
legislació vigent.

Article 12
La Junta Directiva de La Massa delega en el Coordinador de la Secció l’autoritat per advertir
de la seva falta a aquelles persones sòcies que no compleixin amb les normes de seguretat
i de respecte mediambiental i a les altres persones, o que no atenguin les indicacions que
es puguin donar per part del vocal organitzador de l’activitat o del propi Coordinador, i fins
i tot per a vetar temporalment la participació a les activitats.
En cas d’incompliment greu o reiteratiu d’aquest reglament, el Coordinador està facultat
per sol·licitar a la Junta Directiva l’obertura d’un expedient disciplinari d’acord amb el que
determinen els estatuts de l’entitat al seu capítol de règim disciplinari.
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Article 13
Als efectes de l’esmentat a l’Article anterior es consideraran:
Infraccions lleus: les accions derivades de no atendre les indicacions del vocal
responsable de l’activitat en quan a preparació, equipament o d’altres elements de
necessari compliment per participar-hi; malmetre lleument el medi ambient,
l’equipament, el mobiliari o les instal·lacions al llarg de l’activitat; cometre faltes
puntuals de respecte als altres participants o a tercers; l’alteració del clima d’harmonia
del conjunt dels participants, i totes aquelles conductes que dificultin el gaudi de
l’activitat.
Infraccions greus: la reiteració repetitiva de les causes anteriors més: l’abandó de
l’activitat en el seu decurs sense donar avís al vocal responsable, la realització de rutes
alternatives no planificades sense l’aprovació del vocal responsable de l’activitat, així
com les actituds desafiants, agressives o denigrants envers els altres participants.
Infraccions molt greus: la reiteració repetitiva de totes les causes anteriors més: les
accions que impedeixin la realització total o parcial de l’esdeveniment; les conductes
que posin en risc la seguretat personal del propi executant o d’altres persones; les
manifestacions de violència física o verbal; les actuacions discriminatòries, injurioses,
d’abús o d’assetjament per raó de gènere, ideologia o creença.

Article 14
La Secció celebrarà com a mínim una reunió mensual oberta a tots els seus membres,
on col·lectivament es prenen les decisions sobre activitats, programació i regulació de
tasques internes. Per tal de fomentar la coordinació entre la junta directiva de La Massa i la
Secció, el coordinador de la Secció o el membre en qui ell delegui informarà periòdicament a
la Junta de l’entitat per tal de mantenir-la al corrent del desenvolupament de les activitats
realitzades i d’obtenir l’impuls i el recolzament de les que es volen realitzar.

Article 15
Les àrees que hi ha actualment a la Secció són les següents: rocòdrom, senderisme i
excursionisme, alta muntanya i escalada, alpinisme i muntanya hivernal, formació, biblioteca,
documentació, material, activitat social i conferències. La Secció podrà nomenar entre els seus
membres uns responsables d’àrea per raó de la seva activitat diferenciada. Aquest responsable
de cada àrea i el coordinador, mantindran les reunions i els contactes que considerin
necessaris per al desenvolupament de l’activitat.
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Article 16
La Secció gestiona l’espai i l’activitat del rocòdrom Germans Estorach ubicat en el magatzem
del Teatre de La Massa cedit per l’ajuntament de Vilassar de Dalt per a la pràctica de l’escalada
segons conveni signat a tal efecte. L’accés i ús del rocòdrom és exclusiu als socis de La Massa
CCV. L’ús del rocòdrom està regulat per un Reglament propi a part que està publicat al web de
La Massa i que es reprodueix al final d’aquest reglament com ANNEX2

Article 17
Les despeses de la preparació i desplaçaments a les excursions seran assumides per igual pels
participants. No es farà cap devolució de bestretes en concepte de Paga-i-senyal d’una reserva
a l’interessat en cas de no assistència a l’excursió, a no ser que sigui per una causa justificada
sobrevinguda, hagi avisat amb suficient antelació i aquesta sigui recuperable dels proveïdors.

Article 18
Aquest Reglament pot ser modificat per acord de l’òrgan de govern de l’entitat que va
adoptar l’acord de creació de la Secció. En cas de modificació es comunicarà al Registre
d'entitats esportives de la Generalitat de Catalunya.

Article 19
La dissolució d’aquesta Secció esportiva es produirà per acord de la Junta Directiva de l’entitat,
el qual haurà de ser ratificat en l’Assemblea de socis i sòcies, d’acord amb els criteris i
procediments establerts als Estatuts i Règim de Reglament Intern de La Massa.
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