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C.E.M. D’ESCALADA CLIMBAT LA FOIXARDA 

      TALLER DEL ROCO A LA ROCA 

 

QUÈ ÉS I A QUI VA DIRIGIT 

El taller del Roco a la Roca és una sortida guiada a roca que va dirigida als integrants dels cursos en primera instancia. 

També s’hi podria inscriure, sempre que hi hagi places, socis i sòcies de Climbat y no socis o no sòcies per aquest ordre 

de preferència.  

OBJECTIUS: 

L’objectiu d’aquest taller és realitzar una transferència del roco a la roca, reforçant, assimilant i posant en pràctica 

tots els coneixements adquirits.  

 

DURACIÓ I LLOC: 

El taller té una durada de 6 hores (9:00h a 15:00h) es realitzarà en qualsevol zona d’escalada, principalment de la 

província de Barcelona.  

 

REQUISITS 

Per poder accedir a aquest taller és necessari complir mínim amb un d’aquests requisits: 

1. Haver realitzat, com a mínim, el curs d’iniciació. 

2. Estar inscrit o inscrita en un grup d’escalada. 

3. Si no s’ha realitzat cap curs i existeix la opció d’inscriure’s a la sortida per disponibilitat de places lliures 

s’haurà d’acreditar el nivell d’escalada a través de la realització de classes personalitzades amb algun 

tècnic o tècnica de Climbat. 

 

 INCLOU 

• Tècnic esportiu d’escalada nivell 2 o superior. 

• Cordes i dispositius de seguretat 

• Assegurança d’accidents 

 

NO INCLOU 

• Peus de gat (lloguer 3,15€/dia) 

• Casc (lloguer 2,60€/dia) 

• Arnés (lloguer 2,60€/dia) 

 

COM RESERVAR 

Presencialment en la recepció o enviant un e-mail a lafoixarda@climbat.com informant que voleu realitzar el taller. 

Seguidament os respondrem amb al disponibilitat de places i dates. Us adjuntarem també el número de compte per 

poder realitzar el pagament i formalitzar la reserva.  

(1) Els horaris, contingut i programa de l’activitat poden variar conforme a las condicions del client/grup. Així com possibles 

modificacions degut a factors externs com les condicions climatològiques. 

 

PREU 

55€ 
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