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Celes Piedrabuena

Esports d’Hivern

Ara fa un any titulàvem el reportatge post Ispo com
‘Entrem a l’era dels cambers’ i destacàvem l’allau de
rockers que ens trobaríem als esquís d’aquest
hivern. Si fèiem aquestes declaracions no era pas
perquè fóssim visionaris, sinó perquè vèiem cap a on
es movien les marques, una sensació que enguany
s’ha confirmat del tot.

Rocker a dojo
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En el millor aparador d’esports d’hivern, el de l’Ispo de

Munic, les principals marques de material dur i tou, així

com d’accessoris, van donar a conèixer les seves nove-

tats per al proper hivern. Com no podia ser d’una altra

forma, nosaltres vam ser-hi per explicar-vos el que

vam veure i quines eren les nostres sensacions. Pel

que fa a les sensacions, la majoria de les marques pre-

sents a la fira deien que  enguany havien augmentat el

seu percentatge de vendes respecte a altres hiverns.

Sense arribar a les xifres de fa uns anys –que difícil-

ment es tornaran a assolir–, però mantenint i superant

els seus objectius. Totes elles deien que l’inici de tem-

porada havia estat força bo, però que la poca neu del

desembre i gener, així com les altes temperatures,

havien retallat una mica l’impuls de compra dels

esquiadors, raó per la qual confiaven en què el tram

final d’aquesta temporada, que de nou és força llarga,

serveixi per equilibrar la balança. Una problemàtica

que és endèmica al sector, ja que, per bé o per mal, el

nostre esport sempre ha de mirar al cel i funciona molt

per sensacions i impulsos. És veritat que no ha nevat

tant com s’esperava, però el cert és que qui ha volgut

esquiar ho ha fet. Les pistes estan molt ben preparades

i treballades, i com a mostra tenim la gran feina feta a

la Molina amb el Mundial de surf de neu.

Ispo bat rècords i consolida el rocker
Edició rere edició, l’Ispo de Munic va a més, tant que

sembla que aquesta fira no té sostre. Dies abans que es

donés per inaugurada l’edició 2011, ja es parlava que

enguany hi hauria 200 expositors més que l’edició pre-

cedent, arribant als 2.267, i que la superfície d’exposi-

ció s’incrementava un 13%, assolint els 101.100 m2. I

dit i fet. La fira tancava la seva 71a edició amb més de

80.000 visitants professionals de 106 països, registrant

un creixement històric del 20 respecte a l’any anterior.

Bona part d’aquests 80.000 visitants ja esperàvem una

arribada massiva del rocker a les col·leccions dels

esquís. Com així ha estat. Tenir rocker en el teu catàleg

no és una moda més, sinó una necessitat imperiosa, ja

que aquesta és la direcció que seguirà el mercat els

propers hiverns. La concepció, la tecnologia rocker és

present al catàleg de totes les marques. N’hi ha que en

tenen un tipus de rocker, i n’hi ha que en tenen tres i

altres que treuen pit orgulloses pel fotimer de rockers

que figura al seu catàleg, conscients de la seva

importància. El càrving és va atrevir a variar el tall late-

ral de l’esquí, i ara el rocker varia el pont dels esquís.

De pont sempre n’hi ha hagut, però no com fins ara, i de

la combinació del rocker amb el pont dels esquís tin-

drem uns esquís adreçats a un comportament o un

altre. Per no marejar més la perdiu, la clau del rocker

està en l’enlairament de les extremitats de les taules,

de l’espàtula i de la cua. Hi ha models que aixequen

ambdós extrems, i n’hi ha que només aixequen l’espà-

tula; i després hauríem de parlar també del punt on

comença aquest enlairament. Fruit d’aquesta tendèn-

cia a l’alça amb la variació del pont s’obté uns esquís

amb un comportament més pister, més all mountain o

més fora pista. No mentirem si diem que el rocker va

ser pensat per dotar els esquís d’una major polivalèn-

cia, per accentuar-los el caràcter all mountain, més

tenint el cap més els espais oberts que els tancats de

les pistes treballades. Però, bé, això només són parau-

les, i si sou com jo, que també valoreu força els fets, res

com calçar-te alguns d’aquests models per experi-

mentar per vosaltres mateixos els beneficis del rocker. 

Abans de marxar, permeteu-me que us acosti els punts

forts pel proper hivern de les principals marques que

trobareu al nostre mercat. Ells ens comenten breu-

ment on són més forts i cap a on van, a la vegada que

ens destaquen els seus productes més aconseguits. Un

llistat de referències en el que no trobareu a la marca

Blizzard. Aquesta firma va ser adquirida pel Grup

Nordica –que entre d’altres també compta amb

Técnica o Nitro– i el futur d’aquesta marca al nostre

país és incert. L’empresa que la distribuïa fins ara, Ok

2 Play, ja no farà aquesta feina, i el responsable de la

distribució internacional de Blizzard ens deia a l’Ispo

que la marca no es treballaria el proper hivern. Aquesta

és la raó per la qual no la trobareu en aquest article, on

sí que hi ha les principals referències del nostre mer-

cat, algunes de les quals, per cert, pot ser que també

canviïn de mans en breu.

4Front 
Iñaki Zúñiga
La filosofia d’aquesta marca segueix sent la mateixa de sempre. Un dels punts més forts de 4FRNT són les

Signature Series, és a dir, els promodels del riders del team de l’icona de Salt Lake City. De forma que si esquies

amb un MSP, CRJ o el nou Yle (pro model de Wiley Miller) portes el mateix esquí que el rider de la marca. Una altra

de les novetats al catàleg de 4FRNT és el projecte Renegade. Són esquís fets a mà pel propi Eric Hjorleifson. Cada

model va enumerat, amb la seva data, per si vols tenir un esquí únic. A 4FRNT aposten pel rocker i en tenen cinc

tipus, des d’un camber tradicional fins a un camber invertit. A les Identity Series, l’altra pota de la referència d’Utah,

també hi ha novetats, com el nou esquí ‘parkero’ Switchblade o els models de noia Blondie (park&pipe) i Aretha (all

mountain). I com a projecte bonic, el memorial CR Jonson. Aquest esquiador ja no està entre nosaltres, i a 4FRNT

han tingut el detallet de treure un lot del CRJ, la recaptació del qual va adreçada a la seva família.

Armada 
Ignasi Coll
A Armada segueixen potenciant l’esqui lliure de i de forapista, tot i que el proper hivern la mirada es gira més cap

aquest darrer, i també li donen un empenta a l’esquí de dona, augmentant la col·lecció Lady en un 50%. De fet, hi

ha cinc esquís per a noia nous: VJJ, TSTw, ARW, Makai i Kirti. Un dels models més destacats de la nova col·lecció

és el TST, un esquí all mountain tirant a pista dedicat al rider Travis Steeger. La combinació de construcció cap i

sandvitx s’està estenent a tota la col·lecció, perquè està funcionant molt bé, potser per aquesta raó estant notant

un creixement amb el model Triumph, esquí que mira més cap a la pista. Un esquí que gràcies a la capa de titanal

funciona bé en totes les situacions. També estant experimentant un creixement en la línia de roba. S’estan posi-

cionant bé en el mercat a uns preus competitius i pel proper hivern treuen la línia de roba per dona.

Atomic 
Víctor Castellón
Canvi de conceptes a Atomic. Fins ara presentaven la col·lecció per segments, esquís i botes, i ara ho fan com el

consumidor la busca a la botiga: per elements. Així, al seu proper catàleg hi ha cinc elements: race, pels que bus-

quen altes prestacions i esquís per pista; all mountain, pels usuaris que volen anar per pista i fora pista; dones, tra-

vessa i nens. Tanmateix, són conscients de les tendències del mercat, i per això ofereixen tres tipus de rocker, un

per a cada situació, sent el Blackeye TI, el seu millor exponent. Ja que parlem d’esquís all mountain, destacar que

neixen els nous Affinity, esquís de noia tot terreny dissenyats específicament per a les esquiadores. I si parlem

d’esquís de pista, els nous Race G2: estables i d’altes prestacions. En botes, a Atomic segueix funcionant la gamma

alta, i especialment les Hawx, una bota que gràcies a la seva construcció s’adapta molt bé a tot tipus de peu, i

segueixen apostant per la gran novetat de la temporada passada, les Live Fit: l'única bota del mercat que adapta

la forma automàticament. La cirereta del pastís la posen amb les proteccions, amb una gamma totalment nova,

amb el nou casc Troop, que ja estant fent servir els corredors de la Copa del Món. Un model amb orella tova, amb

versió race i versió freeski, i a destacar també que el proper hivern també es comercialitzaran màscares Atomic.
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Dynastar-Lange 
Pere Petit
A Dynastar diuen que es troben davant una temporada molt esperançadora, ja que compten amb grans canvis.

Tenen moltes novetats a nivell tecnològic, i a destacar el fet que apareguin esquís amb rocker al davant i al darre-

ra, amb una gamma mitja, mitja-alta, amb preus que van dels 300 als 550 euros, pels que busquen polivalència. La

principal novetat és la gamma Outland. Uns esquís macos i aconseguits, que ofereixen una esquiabilitat molt inte-

ressant. La gamma Legend creix amb el Legend 105, els esquís World Cup també són nous i millorats, amb un nou

conjunt esquí-fixació més cridaner força interessant, segueixen apostant pels esquís de noia, segment força impor-

tant per Dynastar, al qual incorporen el rocker, i dins de la gamma polivalents de pista hi ha el nou Speed Limite,

un esquí d’altíssimes prestacions, polivalent, que es vendrà per uns 1.000 euros. A Lange ara gaudeixen del pas

endavant donat la temporada actual, amb nous models, nous volums i nova tecnologia. Raó per la qual els canvis

a Lange pel proper hivern afecten sobretot a la cosmética. Una consolidació que passa perquè alguns models molt

comercials, com la RX100 o l’Exclusive Race 80, tinguin una altre opció de forma. Els petits també surten benefi-

ciats, amb unes noves botes infantils de primer preu amb nous ganxos d’alumini i una imatge més encertada.

Elan-Dalbello 
Carles Villegas
La col·lecció d’Elan l’han ampliat amb els  Amphibio. És la principal novetat de la marca eslovena, amb uns esquís

que fan servir una tecnologia molt avançada: esquís meitat camber i meitat rocker, amb una construcció innova-

dora i sorprenent. També han millorat molt els esquís de noia, amb un Amphibio lady, inspirat en Gaudí, molt maco.

Han allargat la col·lecció júnior, amb més models i més colors, on sobresurt l’aplicació de la tecnologia Waveflex

a la línia race júnior. Canvi de cosmètica a la gamma race i renovació total als esquís d’estil lliure i forapista, amb

un nou model en el segment forapista-muntanya, el Sumit Series Alaska, que impressiona. A Dalbello, la gran

novetat són les Viper, on sobresurten la Viper Amantis home i la Viper Amantis noia. Una bota de triinjecció, que

també incorpora la tecnologia Contor Hor, la qual té en compte els quatre punts crítics de la bota. A destacar de

nou les Scorpion, botes de gamma alta que han funcionat molt bé, i l’aposta ferma que es manté en el sistema

Cabrio, del qual les Krypton i les Axion són el seu millor exponent.

Fischer 
Víctor Gil
All mountain rocker, freeski rocker i tour rocker: aquests són els tipus de rocker que calcen els esquís de Fischer,

una tecnologia de la que ja disposaven al seu catàleg, però que no havien publicitat gaire fins ara. A la vegada,

amplien la gamma RC4 amb el model Superior (un polivalent de 72 de patí molt bonic, amb totes les Technologies),

on es mantenen ferms les puntes de llança race: RC4 Worldcup RC Pro i l’SC Pro. La nova gamma Progressor

incorpora el nou Dual Radius Amplifier, una peça tridimensionada que facilita la transmissió de la força de la cama

a l’esquí, fent que aquest sigui més estable. En noia creixen amb la gamma dels esquís amples, amb els nous Koa

per les esquiadores que estimen l’aventura, els Motive pels esquiadors 4x4 i els Watea pels fidels del back country.

En botes, presenten el Projecte Vacuum: una personalització única de la carcassa al buit pels esquiadors que cer-

quen precisió, orientada una mica a competició. També és important l’ampliació de les Soma Progressor, amb

preus competitius i un look encertat, sense oblidar el canvi de look de tota la col·lecció. I no ens podem oblidar que

també disposen d’una petita col·lecció de roba per home i per dona.

Hagan 
Eduardo Eceizabarrena
Hagan, que ja de per si és bastant tradicional, porta un parell de temporades evolucionant en el món del forapista

i de la competició. Un model que la temporada passada va funcionar bastant bé és l’X-Race, que ara ha evolucio-

nat i és força lleuger, 700 grams, al costat del qual ha nascut l’X-Ultra. Un esquí també força lleuger, no tant com

l’anterior, ja que va adreçat a gent que competitiva, però que no competeix. Aquests austríacs, un xic immobilistes,

també incorporen el rocker en dos dels seus models: el Corvus (Tour freeride) i l’Skyraider (Tour All mountain), a

la vegada que enforteixen la línia de forapista. Dins de la seva col·lecció, la qual en la seva totalitat llueix dissenys

nous, el Dragon segueix sent un dels seus esquís més premiats donada la seva polivalència i prestacions, ja que

amb ell als peus es puja a gust i es gaudeix força baixant. Es manté la col·laboració amb la marca de fixacions

Diamir, i neix la nova Eagle, amb un DIN reforçat a 12, guanyant en polivalència, confort i seguretat.

Head 
Pau Duran
A Head van forts, amb una aposta molt ferma pel tèxtil, amb nous projectes en cascos, amb cascos de doble injec-

ció, i amb novetats significatives en esquí, amb una línia júnior amb nous motlles i dissenys, amb millores en la

línia Icon (all mountain), amb un segment de botes nou, AdaptEdge, les quals varien la seva amplada en un tres i

no res, o amb cop de puny sobre la taula que donen amb els nous i.Peak (all mountain), on sobresurt l’i.Peak 84,

que, tot i tenir un patí de 84, té un canvi de direcció molt ràpid i garanteix una òptima estabilitat, gràcies a la tec-

nologia Flow Ride. I en esquí no ens podem oblidar del GTO 200, un esquí amb 63 de patí. Un race carver, dotat d’un

look retro, pels que enyoren les sensacions dels esquís de pista potents i canyeros; la qual cosa no treu que li donin

una gran importància al rocker, com ho demostra el fet que els seus esquís en facin servir tres tipus. Pel que fa a

la roba, cobreixen tots els segments i públics, dotant a les seves jaquetes i pantalons de les millors garanties, amb

preus que aniran dels 200 als 600 euros.

K2 
Xavier Garriga
A K2 reforcen el missatge rocker. Reforcen la col·lecció amb nou models com l’Impact (un all-terrain rocker) o el

Velocity (speed rocker), a la vegada que reforcen el seu posicionament en els tot terreny amb més sortida, com el

Riptor. En dones, han jubilat la gamma T-Nine i arriben els nou súpermodels, amb joies com el SuperBurnin o el

SuperOne, ambdós amb 72 de patí, amb la nova fixació Marker/K2 ER3 10.0. Dins de la línia de muntanya-forapis-

ta aposten per la lleugeresa, sempre des de la perspectiva d’un esquiador, i per reforçar aquesta imatge de fora-

pista treuen una nova col·lecció de sondes, pales, bastons telescòpics… Pels més joves, autèntics referents com el

Hellbent, el Sight, el Kung Fujas o el nou Recoil, amb les fixacions SchizoFrantic, que permeten avançar el centre

de l’esquiador sobre l’esqui per a la pràctica del estil lliure o el forapista. Per arrodonir la proposta, a K2 aposten

pels cascos, segment en el qual han crescut força, amb nous models com el Diversion, Illusion o Phase.

BREUS 
I si et diguéssim que les marques ja

tenen pensada i dissenyada la col·lecció

de la temporada 2012-2013, però per-

què us les expliquem haureu d’esperar

a la propera edició de la Ispo, que se

celebra del 29 de gener a l’1 de febrer

de 2012. www.ispo.com # Quan es parla

tant de crisi, realment, aquesta no va

ser la percepció que es va transmetre a

la Ispo, com sinó es pot entendre els

bon números amb què va tancar el saló,

amb un alt creixement d’expositors i

visitants? # Klaus Dittrich, president

de la gerència de la Messe München

GmbH: “Ispo ha superat totes les

expectatives. El sensacional increment

del nombre de visitants demostra el

gran significat d’Ispo en el negoci inter-

nacional dels esports”. # Per sort, en

aquesta ocasió l’avió de tornada es va

poder enlairar sense cap mena de pro-

blema, ja que recordem que la passada

edició vàrem ser uns quants els que

vàrem haver de fer nit a l’aeroport de

Múnic i tornar força tard cap a casa el

dia següent. # Sens dubte, la implanta-

ció del rocker a les col·leccions dels

esquís és massiva, es calcula que

aquest assolirà ja el proper hivern una

quota d’entre un 50 i un 70% del volum

total del negoci. # I no us penseu que no

donem una ullada a totes les novetats
de surf de neu però, la veritat, és que

donem a l’abast per tanta feina. Aquí

van uns titulars: rocker i més rocker a

Movement
Carlos Romeo
Com a gran novetat per la pròxima campanya, Movement treu al mercat el Lefer. És un esquí de pista , sense dei-

xar de mantenir l’esperit del freeski, i ofereix un rendiment excepcionalment alt. Una altre novetat dintre de la línea

freeski és el Trust. Estem parlant d’un esquí de 108mm de patí, que és especialment fiable amb neu pols i grans

pales verges. Porta com a novetat el camber ‘early-rise new generation’ amb el nose més aixecat, especial per uti-

litzar en neu pols amb un radi de gir relativament curt (20-22m). En  la línea de freestyle les novetats son l’Scoop,

dintre de la modalitat de Backcountry Freestyle. És un esquí molt versàtil, que es pot utilitzar tant en la muntanya

amb neu pols com en el parc. L’altre novetat és el Mosquito. Fidel a les seves arrels de freestyle, ja el porti un

esquiador expert o qualsevol esquiador per jugar, el Mosquito és perfecte, ja que és molt versàtil: va bé en pista,

en el parc i fora pista. També tenen novetats en la línea Adventure, amb els Blaster, Flair i Pariah. Els dos primers

són de dona. Tenen un patí de 86mm, i són molt polivalents, amb el camber clàssic van bé tant per pista com per

sortir-ne d’ella. El Pariah vindria a ser el germà petit del Jackal. Dissenyat per Paul Parker, én un esquí lleuger

per a les aproximacions, àgil i sòlid per a qualsevol descens. El seu patí de 93mm el fa ideal pel freeride.
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Nordica 
Jan Mir
D’ençà que Nordica es va fer amb la fàbrica de Blizzard i construeixen els seus propis esquís amb els seus propis

dissenys, han donat un pas endavant. Pel proper hivern, donen de baixa a la gamma Speedmachine i amplien els

Sportmachine amb nous models, reforcen la línia més popular i amplien tota la concepció Aggressive Frontside,

esquís per dins i fora de les pistes, on sobresurt el Fire Arrow 80 Pro XBI CT, tot un tres en un, o el nou Fire Arrow74

EDT. Atents al que es cou a la paella, al nou catàleg disposen també de la col·lecció Sidecountry de muntanya, amb

uns esquís que prioritzen la baixada a la pujada, sense oblidar el Park&Pipe amb el reeixit Ace of Spades TI. Nova

col·lecció de botes: Aggressive Frontside, amb les flamants FireArrow, on sobresurt  el nou ganxo a 45º, el qual

garanteix un major enbolcall de l’empeine, mentre la tecnologia EDT augmenta la rigidesa torsional, i, si tenien

nous esquís de muntanya, també tenen una nova col·lecció de Side Country, amb la Hell & Back Hike Pro com a

millor exponent.

Rossignol 
Joel Gómez
Aquest està sent el primer hivern sencer que des de Megasport assumeixen la distribució de Rossignol i estan con-

tents, i per a la propera campanya es mostren molt satisfets. Diuen que el proper serà l’any de les botes, ja que

uneixen tecnologia i disseny. En esquís, la gamma Zenith (all mountain) segueix sent molt important, on destaca el

nou Zenith Z76, dotat de la nova tecnologia Complex, amb la qual barregen en una mateixa làmina dos materials.

La col·lecció va cap el rocker, on ells ja tenen experiència amb el tot terreny Alias, model del present catàleg, i apos-

ten per la família nova Experience, a la qual doten de la tecnologia Auto Turn, el rocker de RS: mantenen el cam-

ber positiu, dotant als esquís de rocker tant a l’espàtula com a la cua, el que es tradueix en una major facilitat

d’entrada a la corba. L’Experience 83 seria un bon representant d’aquest nou segment, un gran all mountain. Com

dèiem, en botes també van fort i cal parar atenció a la nova col·lecció Alias, amb horma de 104mm. Han retocat la

Synergy, sense perdre l’esportivitat i el confort, a la renovada Zenith i amb la benvinguda Experience, una nova

gamma amb tot tipus de formes. I, com altres marques, a Rossignol tornen a voler entrar forts amb la seva pròpia

roba.

Salomon 
Carlos Alhambra
Enguany la col·lecció d’esquís es basava en dos nuclis importants: esquís per pista i esquís all mountain. Els de

pista es capitalitzaven en la col·lecció 24 hores, i els all mountain en l’X-Wing i en els Tornado. Ara es redissenya

la col·lecció, amb conceptes més específics, i en all mountain expandeixen la col·lecció cap l’Enduro. I per sobre

de tot, sobresurt el BBR, tota una revolució: un esquí de powder, que pot espantar una mica, però amb el que car-

veges fàcilment. En Race/Allround, segueixen amb els 2V i 3V, els esquís de competi específics, d’eslàlom i gegant,

amb el versàtil 24 Hours i els nous Mustang (un de gegant, però amb la línia de cotes accentuada) i el X-Kart, que

deriva d’un 3V d’eslàlom, però molt més divertit. Desapareix la col·lecció X-Wind i tot s’anomena enduro, amb els

nous Enduro XT 850 i Enduro XT 800 que, com indica la seva paraula, permeten esquiar per tot arreu. I en noia, uni-

fiquen criteris, amb una única col·lecció all mountain, on totes les espàtules són rocker, amb el model Origins

Bamboo com a referent. En botes, neix la nova Impact, amb canvi d’imatge i un botí molts més còmode; i a les Quest

els creix un model per sobre, de 130 de duresa, una all mountain molt recomanable.

Scott 
Gonzalo Martín
A la col·lecció del proper hivern d’Scott hi ha un parell de models nous, es profunditza en el forapista, la seva

insígnia, i mimen els models pista-all mountain. Una de les grans novetats és el nou Venture, el qual calça tota

la millor tecnologia d’Scott, ensenya on al rocker li donen la importància que es mereix. No tenen el que podríem

entendre com a full rocker, ja que la construcció dels seus esquís està pensada per a tot tipus de comportament.

Al parc segueix confiant en models consolidats com el Punisher. I una altra aposta segura seria el Neo. Un altre

clàssic, un esquí que fa de tot, transmetent un gran comportament, gràcies a la construcció sandvitx amb titanal.

I pels més rockeros, el Mission, el titanal del qual permet una alta flotabilitat en powder. Evidentment, segueixen

anant forts en el tema de cascos i màscares, i en el de la roba, amb jaquetes i pantalons per a totes les butxaques

i gustos.

Stöckli 
Enric Serra
Dins del classicisme que caracteritza els esquís made in Stöckli, aquests suïssos presenten una col·lecció força

lluïda. Per primer cop incorporen dos models forapista amb rocker, molt amples i macos. Aquest segment no és

el seu fort, ho és la pista, però demostra que estan al dia. Segueixen fidels a les seves famílies. Les recordem:

Laser per a la competició, ja siguin esquís de competi o no, línia més clàssica amb els esquís Spirit, línia més can-

yera amb els Rotor i forapista pur amb els Stormrider. A nivell de models, sobresurt el Laser SC. Un model reno-

vat d’espàtula a cua, per a un esquiador clàssic, que busca un bon race càrving. També el Spirit O Two, un all

mountain per excel·lència, dotat d’un look negre que li transfereix sobrietat i serietat, tot el contrari que els nou

Rotor i la gamma Stormrider, especialment amb els nouvinguts Stormrider 110 TT o Stormrider 95, els quals s’ho

mengen tot, i per quan no hi hagi tanta gana, l’Stormrider 78 també satisfà tots els paladars.

Volant 
Angel Vicente
La col·lecció de Volant, com qualsevol producte de luxe, és una col·lecció continuista, ja que els seus esquís van

adreçats a un públic que vols que el material li duri. Tot i això cada hivern treuen alguna novetat. Pel proper hivern

toca el Silver R 80, un bon all mountain, o el nou de noia, el Loop 66, un esquí més orientat a pista, semblant al

Copper, però amb un acabant blanc que li dóna una gran elegància.  A destacar que tota la part superior dels esquís

Volant és dels millors acers que us pugueu imaginar, dotant als esquís d’una major duresa i resistència a les rat-

llades. I, al costat dels nouvinguts, a la propera col·lecció de Volan trobem clàssics com el Plantinum 76, amb un

patí més pister, però que també destaca per una bona polivalència, sense oblidar l’esmentat Copper 79. Aquest és

un dels models més macos de la col·lecció, amb un acabat de coure que enlluerna i que resumeix el DNI d’aques-

tes creacions austríaques: polivalència, facilitat d’ús, elegància i exclusivitat.

les planxes, augment de la presència de

productes cada cop més respectuosos

amb el medi ambient, més splitboards

pels que vulguin conquerir les muntan-

yes, unió bota-fixació més forta que mai

i planxes i fixacions que s’adapten a

mesura que els nens van creixent. #
Les innovacions no només es donen en

el material dur, també en el tou, on el

tecnicisme assoleix sostres mai vistos,

on el respecte pel medi ambient guanya

terreny, sense perdre de vista els tons

més cridaners pels joves, la resistència

dels materials i les propietats tèrmi-

ques que es requereixen per gaudir de

la neu. # Amb els Ispo European Ski
Award es volen premiar les millors

innovacions. En esquí, els distingits van

ser el Cochise de Blizzard, la Soma

Vacuum 130 de Fischer, el Dermizax NX

dels japonesos Toray o la nova línia

Swisswool d’Ortowox. # També es con-

voquen els Ispo Boardsports Award, on

els triomfadors van ser la nova Ufo

Snowboardboot de K2, els nous

Thirtytwo Reppin Hoody o el casc Arctic

Kraken de TSG. # I també es donen pre-

mis a l’aposta per l’ecologisme i el
respecte per la natura. The winners

are… la companyia Vaude, l’esquí

Nawaro de Völkl, el conjunt de noia

Rena i Sargas d’home de Zimtstern, la

jaqueta de tres capes Whiz Series de

Pyua, les fibres Tencel Sun de la casa

Lenzing o la tenda de campanya Blue

One Tent de Vaude.

Völkl-Tecnica 
Néstor Núñez
A destacar la introducció del rocker a totes les col·leccions, menys la de competi, ja que en aquest segment es necessi-

ta precisió i reactivitat. I a destacar els nou Code: l’Speedwall (amb cor race, però construcció rocker) i el Code Psi (racing

rocker), en els quals no es rebelen ni les alçades, ni les cotes ni els radis de gir. Si te’ls compres et donaran una targe-

ta, i a partir d’aquí hauràs de seguir unes instruccions. Neixen els RTM (Ride The Mountain), que vénen a cobrir les neces-

sitats dels Unlimited. Tots els seus integrants són rockers, amb l’RTM 84 com a referent. Aquest és un de les millors

creacions de Völkl, donada la seva polivalència i versatilitat, gràcies a la nova construcció Dual XTD Transmission

Sidewall. Segueixen amb els Speedwall i amplien la col·lecció Freeski, amb models reeixits com el Mantra, un dels més

venuts en la història de la marca, al qual doten de rocker. Tema botes, Tecnica manté la col·lecció race Inferno, amb

alguns canvis de colors. Neixen les noves Demon per a un públic que vulgui unes botes d’altes prestacions, com ho eren

les Dragon, a les que han dotat del Power Chassis i del Power Flex, dues de les màximes innovacions tècniques. La

col·lecció Phoneix es manté, desapareix la Mega i neix la nova Phoenix Max, com també creix el segment de les botes

de forapista backcountry, o el del touring amb les noves Full Riding, a les quals han dotat d’un look més freerider.
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