
NORMATIVA D’US DE  
LA SALA DE BOULDER DEL CEC 

 

Presentació 

      La sala de Boulder del CEC és un espai destinat a l’entrenament, 
l’aprenentatge i la pràctica de l’escalada.  

 

Procediment per usar la sala 

⎯ Ús reservat a socis del CEC que 
hagin abonat la quota 
específica. 

⎯ També podran entrar no socis 
que prèviament hagin adquirit 
una entrada de dia. 

⎯ Els menors de 14 anys han 
d’anar acompanyats per un 
adult. 

⎯ Els menors d’entre 14 i 18 anys 
poden venir sols amb una 
autorització paterna. 

⎯ La capacitat màxima de la Sala 
de Boulder, en qualsevol 
moment, mai superarà a les 30 
persones per la zona d’escalada 
i relax, i 20 persones per l’aula.   

 

Normes generals 

⎯ S’ha d’escalar amb peus de gat. No es pot escalar amb bambes o 
sabates de carrer 

⎯ Cal haver abonat una quota específica per utilitzar la sala de 
Boulder 

⎯ S’ha d’utilitzar magnesi líquid o en bola. Està prohibit utilitzar 
magnesi en pols. 

⎯ S’ha de respectar la resta de persones que utilitzen el local, cal 
evitar cridar i córrer i s’ha de tractar el material amb respecte 

⎯ No deixeu objectes que col·lapsin sortides, el rocòdrom o altres 
zones 



⎯ No està permès entrar menjar a la zona de boulder. Si entreu 
beguda haurà de ser en envasos de plàstic. 

⎯ No està permès fer cap tipus de modificació dels plafons, les vies, 
les presses, ni de la sala en general. 

⎯ L’espai disponible fa que els usuaris hagueu de compartir aquest 
de la forma més assenyada, respectuosa i educada possible. 

⎯ us recomanem una vestimenta adequada a l’activitat. 
⎯ Qualsevol anomalia o desperfecte que es detecti, o qualsevol 

cosa relacionada amb la Sala de Boulder (presses, vies, 
desperfectes, neteja,..) us preguem que la comuniqueu al 
responsable de la sala. 

⎯ L’escalada, en cadascuna de les seves pràctiques i disciplines, és 
una activitat de risc, fins i tot l’afectada en una estructura 
artificial destinada a l’aprenentatge, la pràctica de la iniciació a 
l’escalada i l’entrenament. El CEC no es fa responsable de cap 
lesió que els usuaris del rocòdrom us pugueu produir com a 
conseqüència d’una caiguda, ja sigui fortuïta, resultat del 
moviment o trencament d’una presa, provocat per la presència 
d’altres escaladors o per qualsevol altra causa, o bé per no 
respectar aquestes normes i/o fer un mal ús de la instal·lació. 

 

 

 

 

 

 

 


