
NORMES D’ÚS DEL ROCÒDROM 
 

 

Les presents normes són d’obligat compliment per a tots els socis-usuaris del rocòdrom del Club 

Excursionista La Canonja. Aquestes han estat aprovades en junta extraordinària celebrada en data 

6 de febrer de 2009. L’incompliment de les normes acordades per la junta del C.E.L.C. comporta la 

supressió del dret a utilitzar les instal·lacions. 

 

1. Els usuaris de la sala hauran de ser socis del Club Excursionista La Canonja. 

2. El rocòdrom ha de romandre tancat amb clau un cop hem acabat la sessió d’entrenament. 

3. Respecte pels veïns:  la utilització d’una instal·lació, dins d’un espai municipal, com aquesta 

comporta assumir el dret dels veïns que viuen propers al rocòdrom al descans i a prosseguir 

amb les seves activitats habituals sense que aquestes es vegin condicionades per l’ús del 

rocòdrom per part dels associats. Per tant, caldrà tenir especial cura en no molestar els veïns a 

l’hora d’accedir al mateix i un cop dins. 

4. Utilització de material adient:  

a. cal utilitzar sabatilles esportives i/o peus de gat (no es pot escalar descalç),  

b. es prioritzarà l’ús de magnesi líquid i/o en bola,  

c. s’intentarà utilitzar els penjadors i la part inferior del banc per a desar les bosses i 

abrics,  

d. el material de manteniment (aspirador, eines, raspall, ...) es desarà al seu lloc després 

d’utilitzar-lo i es vetllarà per la seva correcta utilització, 

e. si es beu o es menja, cal no deixar els envasos ni les restes al rocòdrom (fer servir la 

paperera),  

f. com a espai d’entrenament per a practicar esport, no es pot fumar a l’interior de la 

sala. 

5. Utilització d’aparells musicals : d’acord amb la norma núm. 3 caldrà evitar posar música amb 

un volum excessivament alt. 

6. Entrada d’animals : per tal mantenir la sala el més neta possible i evitar l’entrada de paràsits 

als matalassos, no poden accedir animals a la sala d’escalada. 

7. Per tal de poder actuar en la millora de les instal·lacions, es prega als usuaris que reflecteixin 

qualsevol incidència que es detecti al full d’incidències  que hi ha penjat al rocòdrom. Per a 

incidències urgents podeu contactar amb els telèfons: José Luis (609207566), Marc 

(660520757), Patri (690004009) o Dani (676183534)  

8. Els usuaris hauran d’estar inscrits a la federació de muntanya amb llicència FEEC o FEDME en 

vigor, per tal de disposar d’una assegurança o per contra el propi usuari entrenarà sota la seva 

responsabilitat. 

9. El socis menors de 18 anys hauran de fer servir la sala en companyia d’un adult. 

 


