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- Nota de premsa -

Mollet estrena el nou bloc d’escalada de les Pistes
d’Atletisme
Aquest dissabte es va obrir al públic la nova zona d’escalada en bloc,
situada a les Pistes Municipals d’Atletisme de la Pedra Salvadora. En el
primer dia d’obertura al públic, nombrosos aficionats a l’escalada es van
apropar a provar aquest nou equipament.
Nombrosos aficionats a l’esport de muntanya van voler provar el nou
equipament d’escalada en bloc en el primer dia d’obertura al públic. Es tracta
d’una construcció formada per una estructura metàl·lica en fibra de vidre amb
ciments de resina que imiten la roca natural. Les preses, fixades a l’estructura,
són de diferents mides, colors i profunditat, de manera que el bloc queda dividit
en dues parts: una zona és per a passos més tècnics, i una altra dissenyada
per facilitar l’entrenament i la docència. Aquest equipament és un dels pocs
boulders que hi ha a la comarca, motiu pel qual es preveu que nombrosos
aficionats a l’escalada de tot el Vallès s’apropin per fer-ne ús.
La instal·lació d’aquest nou equipament ha anat a càrrec de l’Ajuntament de
Mollet i ha comptat amb el suport de la Diputació de Barcelona. Per poder fer
ús del bloc d’escalada només cal ser soci del Club Muntanyenc de Mollet (els
quals tenen entrada lliure) o tramitar una autorització a l’Oficina d’Atenció
Ciutadana de l’Ajuntament. El preu de l’abonament anual és de 50 euros per
als adults residents a Mollet i 25 per als menors de 18 anys. Per a les persones
que no siguin de Mollet, l’abonament anual costa 60 euros per als adults i 30
per als menors de 18 anys. Per fer-ne un ús puntual, el preu de l’entrada
només és de 3 euros.
L’Ajuntament i el Club Muntanyenc de Mollet han signat un conveni de
col·laboració per mitjà del qual el Club gestionarà el possible ús de
l’equipament en caps de setmana. A més, els socis del club tenen una
bonificació del 100% en el preu per accedir a l’equipament.
Adjuntem fotografies de la inauguració.
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