
 

- Aquest rocòdrom principal, de propietat de l’Ajuntament de Lleida i gestionat pel Centre Excursionista de Lleida, té unes dimensions de 9m d’amplada i                   
15m d’alçada i disposa de 8 vies d’escalada fins al top i de 5 vies d’escalada intermèdies. 
- El nombre màxim d’escaladors és de 16 (8 escaladors + 8 asseguradors). 
- És obligat estar en possessió de la llicència de la FEEC o homòlogues de l’any en curs en la modalitat que asseguri aquesta pràctica esportiva. Aquesta 
llicència s’ha de mostrar al responsable municipal (mantenidor) i/o al representant del Centre Excursionista de Lleida.  
- No es permet menjar ni portar envasos de vidre dins del recinte. 
- No es permet escalar amb una ferida oberta que pugui sagnar. 
- No està permès escalar amb el tors nu. 
- Els menors de 16 anys han d’escalar amb la supervisió d’un adult responsable. 
- És obligatori la utilització del casc homologat per a l’escalada. 
- Només es podrà utilitzar el rocòdrom, amb el material i indumentària propis i adequats per a l’escalada i degudament homologats CE (peus de gat, corda 
dinàmica, baudrier, d’escalada, autoblocant, cintes exprés, etc. i roba esportiva). 
- És obligatori mosquetojenar tots els punts d’assegurança de la via. 
- No es permet utilitzar els punts d’assegurament com a preses. 
- No es permet modificar els punts d’assegurança. 
- No es permet utilitzar a dos o més escaladors simultàniament la mateixa via en diferent cordada. 
- No es permet escalar per sota d’un altre escalador. 
- És aconsellable descendir en comptes de saltar per baixar. 
- L’Ajuntament de Lleida i el Centre Excursionista de Lleida no es fan responsables dels accidents o lesions que es puguin produir per no respectar aquestes 
normes o per l’ús inadequat de les instal·lacions. 
- No es pot utilitzar el rocòdrom sense el vist-i-plau de l’Ajuntament de Lleida i/o del Centre Excursionista de Lleida. 
- Per informació sobre els horaris i la gestió del rocòdrom: 

- Accès “lliure”:  Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Lleida (telèfon: 973 700 607 i/o a l’a-e:  esports@paeria.cat) o al Centre Excursionista de 
Lleida. 
- Accès per “grups”: Centre Excursionista de Lleida (C/ Comerç, 25 de dilluns a divendres de 19:30h a 22:00h, al telèfon: 973 24 23 29 i/o a la pàgina 
web: http://www.cel.cat/).  
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