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Esports

El Rocòdrom de Lliçà de Vall
A  la  revista  ELI  9  vam  parlar  del  rocòdrom 
d'exterior  de  Lliçà  d'Amunt.  Aquesta  vegada  us 
informarem sobre  un rocòdrom d'  interior,  el  de 
Lliçà de Vall que és dins el Pavelló Municipal.

El rocòdrom ha estat possible gràcies a la iniciativa 
del CIM (Centre d’Iniciatives de Muntanya),que, des 
de  feia  anys,  demanava  la  construcció  d'aquest 
equipament  a  l’Ajuntament  de  Lliçà  de  Vall. 
Finalment, aquesta proposta s'ha materialitzat i la 
instal·lació  es  va  inaugurar  l'1  de  desembre  de 
2006.

El rocòdrom té 6 metres d'amplada per 8,3 metres 
d'alçada i està format per una zona vertical, que és 
la zona d'iniciació i una zona desplomada, que és 
una zona per a gent amb una mica de pràctica.La 
superfície  total  és  de  73  metres  quadrats. 
Properament,  s'hi  instal·larà  un  boulder  per  a  la 
pràctica d'escalada en bloc i sense cordes. 

El  Rocòdrom  està  instal·lat  dins  del  Poliesportiu 
Municipal  de  Lliçà  de  Vall.  Està  destinat 
fonamentalment  a  la  pràctica  esportiva  de 
l’escalada, el boulder i les tècniques de repelar. És 
un espai públic i està obert a la població. 

         Ròcodrom en construcció

Pràctica de l'escalada al Rocòdrom 

Per utilitzar  el  rocòdrom, si  no  es  disposa  d’una 
tarja federativa, s’ha de tenir una assegurança que 
es tramet des de l'àrea d' esports de l’Ajuntament 
de Lliçà de Vall i costa 10 € per temporada. 

Les  entrades  o  invitacions  per  poder  entrar  a  l 
rocòdrom (dimecres i divendres) tenen el preu d'1€. 
Però si es compren pacs de 5, 10, 25 o 50 entrades, 
el preu de les entrades va baixant. Si se'n compren 
50, van a 0,70 € per entrada.

El  rocòdrom  està  obert  els  dilluns,  dimecres  i 
divendres  de  les  21h  a  les  23h.  Fora  d’aquest 
horari, el rocòdrom romandrà tancat o a disposició 
de cursos, seminaris, etc, organitzats per entitats 
municipals, ajuntament o escoles.

Per poder practicar  l'escalada al rocòdrom s’ha de 
seguir una sèrie de normes  que podeu consultar a 
la pàgina web següent :

http://www.esports.llissadevall.org

    Exhibició el dia de la inauguració
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