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SALA POLIVALENT DE L'AGRUPACIÓ 

EXCURSIONISTA DE GRANOLLERS 
 
 
NORMES D'ÚS 
 
1) Aspectes generals 

 
Aquesta és una instal·lació esportiva dissenyada per a la pràctica de l'escalada i activitats 
relacionades com l'espeleologia i l'alpinisme. 
  
L'horari de la sala polivalent és els dimecres i dijous de 8 a 10 del vespre. Les seccions podran 
accedir al rocòdrom, previ avís, per a les seves activitats. 
 
Les presents normes són d'obligat compliment per a totes les persones que accedeixin al 
rocòdrom boulder de l'Agrupació Excursionista de Granollers. 
 
El rocòdrom boulder ha de romandre tancat amb clau. S'obrirà a l'inici de cada sessió i es 
tancarà a la seva finalització. 
 
L'aforament de la sala no podrà sobrepassar les 20 persones. 
 
En el rocòdrom boulder es podran organitzar cursos o activitats relacionades amb l'escalada 
amb monitors de titulació reconeguda, sense interrompre l'horari habitual d'obertura. La junta 
podrà estudiar la possibilitat de tancar la sala polivalent per efectuar cursos o activitats segons 
necessitats, sempre que es comuniqui amb l'antelació suficient.  

 
2) Accés al rocòdrom boulder 

 
Cal passar per secretaria per signar el llibre de registre i el full de tenir el coneixements 
necessaris per escalar i el coneixement de la normativa d'ús. Cal mostrar  el DNI i estar al 
corrent de la quota anual en cas de ser soci/sòcia de l'entitat. 
 
Les persones no associades podran contribuir en el manteniment amb una quantitat determinada 
de diners segons les sessions realitzades.  
 
Els/les menors d'edat entre els 16 i 17 anys podran accedir al rocòdrom prèvia autorització 
signada pel pare, mare o tutor/a legal. 
 
En el cas de no ser un curs, els/les menors de 16 anys hauran d'anar acompanyats/des d'una 
persona adulta que se'n faci responsable, sigui el pare, mare o tutor/a legal (en aquest cas es 
demanarà un document acreditatiu a la persona acompanyant i aquesta haurà de conèixer les 
tècniques bàsiques d'escalada).  
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Tots els usuaris de la sala polivalent hauran de portar el seu propi material adequat, 
(homologació per a les activitats esportives), a l'activitat a realitzar (cordes, arnesos, 
asseguradors, etc.) 
 

3) No està permès 
 

Escalar sense els coneixements necessaris de les tècniques d'escalada. En tot cas cal tenir 
l'assessorament d'una persona experta mentre s'està escalant o participar en un curs o activitat 
per adquirir-los.  
 
Escalar sense corda superat el primer punt d’assegurança amb mosquetó.  
 
Utilitzar els punts d'assegurament com a preses.  
 
Que dos o més escaladors facin ús simultàniament de la mateixa via. 
 
Fer ús dels despenjaments més d'un escalador, llevat en pràctiques d'autosocors. 
 
El encreuament de cordes de diferents cordades d'escaladors 
 
Agafar-se en el cantell superior del rocòdrom 
 
Modificar l'actual disposició de les preses i estructures que configuren la sala polivalent. 
 
La utilització de calçat procedent de l'exterior. Es pot utilitzar peus de gat o calçat esportiu net 
posat en el mateix moment per fer l'activitat. 
 
Escalar amb una ferida oberta que pugui sagnar.  
 
Fumar en tot l'edifici.  
 
 

4) És obligatori 
 

Mosquetonejar tots els punts d'assegurança de la via. 
  
Passar la corda per els dos mosquetons del despenjament. 
 
La utilització de material homologat i nusos acceptats per la UIAA.  
 
Utilitzar magnesi líquid per tal de no embrutar les preses. 
 
L'adequada col·locació dels matalassos en escalada i boulder sota la zona en que es practiqui. 
 
Si s'entra beguda haurà de ser únicament en envasos de plàstic. 
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5) Es recomana 
 

Usar vestimenta adequada a la pràctica esportiva per tal d'evitar possibles lesions. 
 
Recollir-se el cabell i desfer-se d'objectes personals que puguin molestar per a la pràctica de 
l'escalada. 
 
La utilització de casc homologat per a la pràctica de l'escalada. 

 
No fer ús del rocòdrom en solitari.  
 
Estar en possessió de la tarja federativa corresponent a l’activitat a realitzar.  

 

La responsabilitat objectiva de l'Agrupació Excursionista de Granollers es limitarà al funcionament 
normal de la instal·lació i no abastarà en cap cas les lesions que es deguin al capteniment, voluntari 
o involuntari, de l'usuari/usuària, a la seva imperícia o temeritat o, en fi, a la inadequació del 
material per ell/a emprat. L'Agrupació Excursionista de Granollers tampoc no respondrà dels danys 
que portin causa de la inadequació física o psíquica de l'usuari/usuària. 
 
La no observació d'aquesta normativa d'ús i d'aquelles altres normes que es poguessin establir 
a l'efecte; les accions o omissions que durant l'ús de la instal·lació vulnerin, impedeixin o 
pertorbin la correcta utilització de la mateixa, portarà al desallotjament immediat de la 
instal·lació. i l'obertura de l'expedient sancionador per part de la junta de l'AEG si és soci/sòcia de 
l'entitat. Aquest expedient pot representar l'expulsió com a soci/sòcia. En cas de no ser soci/sòcia no 
es tornarà a permetre la seva entrada a la instal·lació. 
 
La junta de l'Agrupació Excursionista de Granollers  
 

Granollers, desembre de 2012  
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