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1a. Competició d’escalada en Bloc
de la VIa. Vegueria
( comarques d’osona, Ripollès i Cerdanya )
Dia :Dissabte, 11 de Juny de 2005
Lloc: Rocòdrom de Manlleu Can Tiba-li.( psg, del Ter, 25 )
Podran participar-hi tots aquells escaladors que tinguin més de 16 anys i que
posseeixin la tarja federativa d’engunay expedida en qualsevol entitat excursionista
de la VI Vegueria. També hi ha la possibilitat de fer-se l’assegurança per un dia.(Cal
dirigir-se a l’organització ).
Les inscripcions es faran mig hora abans de començar la competició.

El concurs començarà a les 11 del matí
amb les classificatòries ( 5 blocs per categoria )

Hi haurà 3 categories .
- 1r de 7a fins ....
- 2n 6b a 7a
- 3r fins a 6b
Les finals seran als voltant de les 4 de la tarda.

Tots els participants se’ls obsequiaran amb una samarreta, entrepà i begudes
El reglament del concurs es donaran al mateix dia
L’organització es reserva el dret de modificar el reglament
Per més informació
podeu trucar al Telèfon 93 851 62 69
o bé passar pel rocòdrom de Manlleu ( de dilluns a divendres de 7 a 10 del vespre.
Preu 12 €
Or g anitza:Gr up Ex
cur sionista Manlleu
Excur
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Can Tiba-li
El dia 19 de febrer del 2005
finalment vàrem inaugurar Can
Tiba-li, el nom amb què hem
batejat el nou rocòdrom que
tenim a Manlleu al passeig del
Ter 25 al costat de l’entrada del
camp de futbol. Però la cosa no
ha estat gens fàcil, m’explicaré:
Per a mi la cosa va començar a
l’octubre del 2002,encara que
abans ja havíem temptejat altres
coses amb l’Albert Pla. Com per
exemple, entre altres coses, la

Rocòdrom de calella

de fer un túnel d’escalada a
l’altell de la pista d’hoquei del
pavelló, que vénen a ser uns
plafons en forma de túnel amb
preses per dintre i matalassos al
terra per poder entrenar amb
desploms i sostres; però, després
de mirar-s’ho , ens varen dir que
no. Perquè la idea principal era
que el rocòdrom que teníem al
pavelló, malgrat que encara
s’utilitzava, havia quedat obsolet i
a més amb els de bàsquet
entrenant o jugant al costat no
podies escalar tranquil. Fer un
rocòdrom com el de Vic ja ho
havíem descartat, primer per la
qüestió econòmica. Per fer un
rocòdrom decent, necessitàvem
uns quinze milions de les antigues
pessetes, i era impensable que
l’Ajuntament o algú altre ens el
pagués; segon, tampoc hi havia
cap lloc per fer-lo, tret que
s’inclogués en el projecte del nou
pavelló que s’havia de fer; i ter-

cer, perquè ja n’hi havia un a la
comarca.
Què es pot fer? Aquesta era la
pregunta . No perdeu el temps,
deia algú altre, que aquí a
Manlleu no aconseguireu res.
Fins que a l’octubre del 2002 va
aparèixer en Jesús Mèrida, que
va dir que es podrien muntar uns
plafons d’uns tres metres dalt
amb diferents desploms i formes
amb matalassos al terra; que
això era el que anava més bé
per entrenar grau i que hi havia
escaladors que en tenien de
petits muntats a casa, i que a
Calella en tenien un de gros que
si volíem ens el podríem anar a
mirar. I així va ser, el 10
d’octubre plegant de treballar i
amb el cotxe de l’Albert i en
Jesús vàrem anar cap a Calella .
Un cop allà, vam estar a punt d’
haver de marxar sense poder-lo
veure, perquè quan vàrem arribar i el vàrem trobar estava
tancat . El conserge de l’edifici
ens va dir que ell no tenia la clau,
però que sempre hi solia venir
algú. Després d’esperar una
hora ben bona i ja estar resignats
a haver de marxar sense veure’l
va aparèixer per aquell carreró
un tio amb pinta d’escalador i
ens va ensenyar el rocòdrom.
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Vàrem tirar-hi fotos; ens van
explicar que se l’havien construït
ells. Pel que vàrem veure estava
fet amb plaques d’aglomerat i
pintat amb una pintura de
poliester, al darrere dels forats hi
havia aranyes (són unes femelles
que es claven a la fusta). Per la
part del darrere hi havia un
entramat de ferros de tota mena
collats al sostre i a la paret. Els
laterals estaven tapats amb un
tendal d’aquells de ràfia
plastificada . Per al terra ens
varen explicar que havien agafat
tot de matalassos vells
embolicats tots junts amb un
tendal d’aquell de camions.
La idea de construir un
rocòdrom d’aquesta mena ens va
agradar, perquè era una
instal·lació diferent de les altres
que hi havia per aquí, també
perquè era relativament fàcil de
construir i sobretot perquè el
preu que costaria construir-lo no
seria gaire alt.
A partir d’aquí ens vàrem posar
mans a l’ obra . Primer es va
explicar la idea a la junta del
GEM, després es va fer un dossier amb el projecte d’uns
plafons de tres metres d’alçada
per quinze de llarg amb diferents
desnivells. I les plaques en
comptes de ser d’aglomerat eren
de DM de 19. I amb un
pressupost estimatiu de 9.000 € .
Sense comptar els matalassos ni
la feina que la faríem nosaltres .
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Després d’això es va demanar
hora per parlar amb l’alcalde ,
però ens va dir que parléssim
amb el regidor d’esports.
A mitjan novembre, amb en
Carles Caballeria (aleshores
president del GEM), l’Albert i
en Jesús vàrem anar a parlar
amb el regidor. Li explicàrem el
projecte. El primer que va fer va
ser mirar el pressupost i ens va
dir que no hi veia gaire problema
per aconseguir els diners. L’únic
problema que hi veia era trobar
el lloc adequat i que com que el
GEM gairebé no demanava mai
res tenien un deute moral amb
nosaltres. Ens va dir que li
deixéssim estudiar el projecte,
que en parlaria amb els altres i
que la setmana vinent ens diria
alguna cosa.
O sigui que al cap d’un mes en
Carles el va haver de trucar per
veure com ho teníem. Varen
quedar per tornar-nos a trobar i
aquest cop ens va dir que sí que
els agradava el projecte i la
qüestió era trobar el lloc. Es
podia mirar de trobar un lloc en
el nou pavelló que s’havia de
construir, però si això fóra
possible seria a llarg termini. Una
altra possibilitat era trobar un
lloc en algun edifici dels que té
l’ajuntament. També ens va dir
que si en sabíem algun,
demanaria si es podria fer allà.
Però, és clar, li vàrem dir que
ens ho havia de buscar ell perquè

nosaltres no sabíem quines cases eren de l’ajuntament. I així
ho vàrem anar temptejant, que si
aquí, que si allà i cada vegada
que semblava que trobàvem alguna cosa ho demanava als
tècnics i li deien que no. Fins i tot
ens va proposar el local dels
castellers i el local anava
bé, però com si
diguéssim ens ficaríem a
casa seva i els
ocuparíem un espai que
ells ja utilitzaven per a les
seves coses, i no ho vam
trobar prou ètic. Amb tot
això va anar passant el
temps i jo ja començava a
perdre l’esperança, i a més hi
havia gent que em deia “no us en
sortireu pas, ja us en cansareu”.
I així varen arribar les eleccions
municipals i vàrem canviar
d’ajuntament.
Entre el canvi a l’ajuntament, les
vacances i un munt de coses
més, va passar l’any i la cosa va
quedar aturada fins no sé si era
a finals del 2003 o al
començament del 2004 .
Aleshores l ‘Albert ja treballava
a l’aula taller de l’ajuntament i
va demanar hora per parlar amb
el nou regidor, el senyor Mas.
En la primera reunió ens va dir
que no en sabia res ni del
projecte ni dels diners. O sigui
que es va haver de començar de
nou. Li vam donar una còpia del
dossier amb el projecte i el
pressupost i li vam haver
d’explicar tot des del

començament. Ens va dir que ja
s’ho estudiaria i en parlaria amb
la resta de l’Ajuntament. Més
endavant ens va dir que ho
veien bé. Un altre dia ens va dir
que ja havien aprovat el
pressupost, o sigui que ja
disposàvem dels diners i que del
local en parlaria amb els tècnics
de l’Ajuntament per poder trobar
l’emplaçament, i ja ens diria alguna cosa.
Arribats en aquest punt ,vaig
pensar que tornàvem a estar
com abans, amb l’avantatge que
teníem el pressupost aprovat

oficialment, però si no hi ha local
tampoc serveix per a res.
En aquells dies hi va haver un
canvi de president al GEM, i va
agafar la presidència el senyor
Lluís Vila, perquè en Carles des
de feia alguns mesos vivia a Sant
Fruitós i no es podia fer càrrec
de la presidència.
A mig maig quan jo ja estava
convençut que estàvem en un
carreró sense sortida el senyor
Mas ens va trucar per anar a
veure un local que complia més o
menys les condicions. Ens va dir
que ja havia parlat amb els
tècnics i que ells ho veien bé.
El vam anar a veure un dia al
migdia amb l’Albert. Estava ple
de coses perquè era un
magatzem de l’Ajuntament. Tenia les finestres tapiades, estava
brut, les parets amb humitat,
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però era alt; el sostre era de
mitja canya amb bigues de ferro,
i les mides eren adequades, o
sigui perfecte. De seguida els
vàrem dir que sí , hi tindríem
feina, però podria quedar bé.
Santa Llúcia gloriosa! Finalment
teníem local.
En vàrem parlar amb els altres i
a tots els va semblar bé.
L’Ajuntament havia de treure les
coses i quan ho tingués a punt ja
ens deixaria les claus . Vàrem
quedar que ells, entre la brigada i
l’escola taller obririen les

va anar venint gent a ajudar-nos.
Tothom venia quan podia i vam
arribar a ser molta colla.
Vàrem començar per
l’estructura de ferro. L’Albert
es va encarregar de comprar els
materials , de dissenyar
l’estructura i de tallar les barres
de ferro a mida amb l’ajuda de
l’escola taller (això ens va
estalviar molts dies de feina). Els
paletes de l’escola taller ens
varen obrir les finestres i van fer
els forats per poder aferrar
l’estructura al terra i a la paret. I
també anava soldada
a les bigues del
sostre. I així amb la
majoria dels ferros
tallats va ser qüestió
d’anar aguantant i
anivellant mentre
l’Albert ho soldava.

finestres (tapiades) i n’hi
posarien de noves. També que
tancarien una obertura que
donava a la nau del costat i ens
posarien portes.
No es va poder començar a
treballar fins a mig octubre.
Es va acordar que els dies de
treball serien els dilluns i
dimecres a partir de quarts de
vuit del vespre . Vàrem
començar pocs però de seguida

Després van venir els
plafons de DM de
19mm. Tallar-los, ferhi tots els forats per les preses,
clavar-hi les aranyes al darrera,
ajustar-los i collar-los. Per ajustar el bombo vam tenir sort de
l’ajuda d’en Toni.
Mentrestant es van començar a
recollir matalassos per tot arreu
.Si algú havia vist un matalàs
tirat en algun lloc ho deia i
agafaven la furgoneta i feien la
recollida .D’altra banda es van
començar a mirar les preses, en
volíem comprar 1.000, de tota
mena i que tinguessin una
bona textura i sobretot bon
preu.

canal a buscar aigua.. Penseu
també que en el local no hi havia
finestres i feia tant fred a dintre
com a fora. Sort que teníem uns
bons pintors i malgrat el fred ho
van deixar d’allò mes bé.
Tan bon punt va estar pintat ja es
van poder collar les mil preses.
Els de l’Ajuntament ens van pintar les parets, i es van collar els
plafons antics que s’havien tret
del pavelló a les parts baixes de
les parets per tapar les humitats i
desperfectes d’alguna paret i tot
el local ja va començar a agafar
el color i la forma definitiva. Una
setmana abans d’inaugurar ens
varen posar els llums , aleshores
ja es van poder començar a
col·locar els matalassos, lligarlos, tapar-los i collar-los. El dia
abans d’inaugurar ens van posar
les finestres i els vidres, i tothom
corrent per poder-ho tenir
acabat el dissabte a les 5 de la
tarda.
Més o menys per a mi aquesta
és la història. Sé que m’he
deixat coses per explicar, però
seria massa llarg. Només em
queda agrair l’esforç a tota la

Quan va arribar el fred fort
també va arribar la pintura i
com que necessitàvem
aigua i allà no n’hi havia,
doncs amb la boira i la
gelada agafàvem una
galleda i una corda i cap al

gent que ha treballat per fer
realitat la idea de tenir un
rocòdrom a Manlleu. Moltes
gràcies a tots i bones escalades.
Enric.
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