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1. FONAMENTS DE LA SECCIÓ - CREACIÓ DE LA SECCIÓ
- La Secció Esplai El Cau del Llop funciona com a tal des de l’any 2018.
- D’acord amb els Estatuts de l’Associació Esportiva GMVERTICAL, en el seu article
6, del capítol segon, de les seccions i les seves sòcies i socis, s’estructuren les activitats
d’esplai en una secció que s’anomena “Esplai del Cau del Llop”. La creació de la
secció “Esplai del Cau del Llop” contempla els seus fonaments als Estatuts d
l’Associació Esportiva GMVertical i en concret a l’article 1. Els mate ixo s E statuts
fan referència al dret de participació dels socis en les activitats del Club i en la
relació i associació de la secció “Esplai del Cau del Llop” de l’Associació Esportiva
GMVERTICAL amb d’altres entitats similars.
El nom oficial és “ESPLAI EL CAU DEL LLOP“. Aquest nom constarà en tots els
actes oficials, participacions, publicacions , actuacions, distintius i signes i/o símbols
de la Secció”.

2. PRINCIPIS GENERALS
2.01

2.02

L’Esplai El Cau del Llop és una entitat sense ànim de lucre, destinada a
l’educació d’infants i/o joves.
•

Ens esforcem a merèixer confiança i fem confiança a tothom.

•

Aprenem a ser útils i a fer servei.

•

Som germans de tothom i treballem per la pau.

•

Som fidels al nostre País i ens sentim ciutadans del món.

•

Defensem la natura i protegim la vida.

•

Aprenem a viure en equip i tot ho fem entre tots.

•

Som decidits i afrontem les dificultats sense por.

•

Estimem el treball i volem fer bé les coses.

•

Aprenem a estimar i a jugar net.

L’Esplai El Cau del Llop forma part de l’Associació Esportiva GMVertical.
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2.03

L’Esplai El Cau del Llop ha establert una relació amb l’Ajuntament de Riells I
Viabrea en la qual, mitjançant un acord, ens permet utilitzar algunes
instal∙lacions.

2.04

Són membres de l’Associació Esportiva GMVertical: La Coordinadora, els/les
nois/es del Cau inscrits com a tals, els monitors, els membres del Cau adults
amb alguna tasca específica encomanada, i els familiars que pertanyin al
Cau.

2.05

L’Esplai El Cau del Llop s’estructura en tres grups: Conillets, Llobatons i
Llops. Aquests grups agrupen els infants i/o joves segons les diferents edats,
i tenen els seus respectius Caps de grup. Si els pares i les mares dels infants
i/o joves ho desitgen poden integrar‐se als grups del Cau com a ajudants.

2.06

El distintiu de l’Esplai El Cau del Llop és un fulard amb el fons groc, blau o
verd.

2.07

Tots els membres de l’Esplai El Cau del Llop portaran la samarreta del Cau.

2.08

Els presents Estatuts es revisaran de forma regular juntament amb la revisió
de la totalitat del PEC.

2.09

Qualsevol punt d’aquest Estatut podrà ser modificat amb el vistiplau de la
junta directiva de l’Associació Esportiva GMVertical, a petició de la
Coordinadora de l’Esplai El Cau del Llop, tot presentant la proposta per
escrit.

2.10

Tot membre que entri a formar part de la Coordinadora de l’Esplai El Cau del
Llop haurà de conèixer i adoptar el PEC (Projecte Educatiu del Cau).

3. INFANTS I JOVES
3.01

Podrà entrar a l’Esplai El Cau del Llop qualsevol noi o noia de 7 anys o més,
quedant incorporat a la unitat que li correspon per raó d’edat. En casos
excepcionals es plantejarà l’entrada a la franja d’edat que no li correspongui.
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3.02

Els infants i joves quedaran agrupats, segons la seva experiència en El Cau
del Llop, en els següents grups: Conillets, Llobatons i Llops.

3.03

Es demana l’assistència dels nois/es a totes les activitats setmanals del cau,
excursions, campaments i altres activitats programades, i si aquesta no és
possible cal comunica‐ho prèviament.

3.04

En el cas de que sigui necessari, els monitors amb el consentiment previ de
la Coordinadora podran expulsar un/a noi/a del Cau.

4. COORDINADORA
4.01

La Coordinadora és el màxim òrgan de gestió de l’Esplai El Cau del Llop i té
la màxima autoritat per prendre qualsevol decisió que afecti de manera
general al Cau. El seu caràcter és bàsicament pedagògic, lloc d’intercanvi i
formació continuada dels monitors, on s’exposaran i seguiran els projectes
concrets de cada grup i es debatran qüestions de línies a seguir pel Cau.

4.02

Formen part de la Coordinadora els/les monitors/es, els/les animadors/es i
els/les responsables de les comissions que la mateixa Coordinadora
determini. Els ajudants, de vegades pares o mares, podran assistir a les
reunions de la Coordinadora quan sigui convenient, ja sigui perquè és tractin
temes referents a ells o per fer‐ne una tasca concreta.

4.03

És demana l’assistència obligatòria a tots els membres de la Coordinadora a
les reunions convocades.

4.04

La Coordinadora pot determinar la creació de comissions que s’encarreguin
de determinades tasques específiques com ara: economia, secretaria,
biblioteca i arxiu, publicitat, relacions externes, material... en cas que sigui
necessari.

4.05

La Coordinadora és la encarregada d’establir els punts de l’ordre del dia, ja
sigui per iniciativa pròpia o a petició de qualsevol membre.

4.06

La reunió de Coordinadora es celebrarà com a mínim una vegada cada mes.
Davant situacions d’especial interès o necessitat es pot convocar una reunió
amb caràcter urgent.
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4.07

Existirà la figura del/de la moderador/a que serà rotatòria entre els membres
de la Coordinadora. El/La secretari/a serà l’encarregat d’aixecar l’acte de
reunió i llegir l’acte abans de començar un següent punt.

4.08

La Coordinadora prendrà les decisions sempre que sigui possible per
consens. Si no és així, en cas que segui necessària una votació aquesta
s’aprovarà inicialment per majoria de ¾ part dels membres assistents. Si no
s’assoleixen les ¾ parts podrà ser aprovada en darrer terme per la majoria
simple dels membres assistents.

4.09

Tots els membres de la Coordinadora tenen dret a un sol vot, que ha de ser
personal.

4.10

La Coordinadora a partir de la proposta dels monitors elaborarà al inici de
curs la programació d’activitats conjuntes del Cau.

4.11

És la Coordinadora qui decideix els nous monitors i/o ajudants, així com de la
consolidació dels grups.

4.12

La Coordinadora decidirà el pas de grup dels/de les noi/es segons la seva
edat i la situació concreta.

5. ELS/LES MONITORS/ES
5.01

Els/les monitors/es hauran de ser persones majors de 18 anys, acceptar el
mètode del Cau, i mantenir‐se dins la línia de l’Esplai El Cau del Llop en les
seves activitats i funcionament.

5.02

Els ajudants o persones de fora de la Coordinadora d’edat similar (18 anys)
que entrin a formar part del Cau, només poden integrar‐se dintre dels grups
de Conillets i Llobatons, i excepte en situacions molt concretes, del grup dels
Llops.

5.03

És competència de la Coordinadora la possible expulsió d’un monitor o
monitora davant de problemes de funcionament o línia educativa, sempre i
quan ja s’hagin esgotat totes les altres possibilitats per solucionar‐ho.

5.04

Els/les monitors/es assistiran i participaran activament a les activitats
generals del Cau i a les reunions de la Coordinadora.
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5.05

Els/les monitors/es hauran d’exposar a la Coordinadora quins són els seus
objectius, la seva planificació d’activitats, sortides i campaments, així com
de la situació dels grups i les diferents avaluacions dutes a terme i acordades
amb la Coordinadora.

6. ELECCIONS
Es convocaran pel Cap de la Junta de la secció en finalitzar el mandat de sis anys, o
si fos el cas, pel Cap de la Junta Gestora en el termini de dos mesos de constituir-se
aquesta. El mandat haurà de coincidir amb el de la Junta Directiva de l’Associació
Esportiva GMVERTICAL. En cas de dubte o conflicte en el procés electoral es
seguirà el criteri dels Estatuts de l’Associació Esportiva GMVERTICAL i l’arbitratge de
la Junta Directiva de l’Associació Esportiva GMVERTICAL.

7. TRESORERIA I PRESSUPOST
a.- La Secció haurà de tenir un pressupost anual que haurà d’integrar-se al pressupost
general de l’Associació Esportiva GMVERTICAL. Seguirà les directrius marcades per la
Junta Directiva del Club.
b.- Els comptes bancaris seguiran les normes marcades per la Junta Directiva de
l’Associació Esportiva GMVERTICAL.
c.- El NIF de la Secció és el NIF de l’Associació Esportiva GMVERTICAL.
d.- La Tresoreria de la Secció seguirà les pautes marcades per la Tresoreria
General de l’Associació Esportiva GMVERTICAL.
e.- El patrimoni de la Secció ho és de l’Associació Esportiva GMVERTICAL.
f.- La Secció no podrà endeutar-se.

8. REGLAMENT DISCIPLINARI
El reglament disciplinari de l’Esplai El Cau del Llop és l’estipulat en els Estatuts de
l’Associació Esportiva GMVERTICAL (Capítol cinquè).
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9. DISSOLUCIÓ DE LA SECCIÓ
La dissolució de la Secció haurà d’ésser aprovada per la Reunió General de la
Secció convocada a l’efecte de manera extraordinària. L’acord de dissolució requerirà
una majoria de les 2/3 parts dels membres assistents que no tinguin suspesa la
condició de soci de la Secció. Igualment haurà de tenir el vist-i-plau de la Junta
Directiva de L’Associació Esportiva GMVERTICAL i ratificat, a proposta de la Junta
Directiva de l’Associació Esportiva GMVERTICAL, per l’Assemblea de l’Associació
Esportiva GMVERTICAL.

ADDICIONAL PRIMERA
En cas de que no existeixi una Junta Directiva de l’Esplai El Cau del Llop, recaurà en el president/a de
l’Associació Esportiva GMVERTICAL la tasca de convocar la Reunió General per tal de convocar
eleccions per formar la Junta Directiva de la secció.
Aquests Estatuts han estats aprovats a la Reunió General de la secció de l’Esplai El Cau del llop del dia 17
de desembre de 2017.
Aquests Estatuts de la secció de l’Esplai El Cau del Llop han rebut el V.P. de la Junta Directiva de
l’Associació Esportiva GMVERTICAL el dia 22 de desembre de 2017.

Riells i Viabrea a 22 de desembre de 2017

Silvia Raneda Lozano
Presidenta GMVERTICAL
DNI 43524538N

Toni Benavente García
Secretari GMVERTICAL
DNI 46542632Q

