
Els reguladors d’inclinació de la canya. Normalment
només es poden variar cap endavant. No s’ha de pensar que per
inclinar molt la bota cap endavant s’esquiarà millor. Es podria
considerar correcte inclinar la canya quan es volen fer dos o tres
baixades a sac, força inclinat cap endavant.

Esperó (spoiler). La majoria de marques indiquen en el seu
catàleg l’opció de regular l’esperó, i cadascuna ho fa com creu
més oportú. En aquesta bota l’spoiler ofereix dues posicions dur
i tou. En posició hard seria per esquiar i en posició soft per cami-
nar, i recorda que, de totes formes, les botes d’esquí estan pen-
sades per esquiar i no per caminar.

Decantador (canting). El decantador és el que fa que
la canya variï el seu angle esquerra-dreta, i bàsicament està pen-
sat per a les persones que tenen algun problema de direcció de
les cames. Per exemple, les que tenen les cames molt obertes,
en arc, la regulació del decantador  els ajuda a corregir aquesta
inclinació i que l’esquiador tingui un bon recolzament plantar.
Aquest és bàsic per a una bona tècnica d’esquí i per evitar
lesions. I, en cas de no tenir cap problema físic a les cames, el
millor és no tocar-lo.

Tanques. Les tanques micromètriques tenen l’avantatge
que un cop has trobat la dent que t’interessa pots augmenta i dis-
minuir la pressió sobre aquesta dent, i trobar així el teu ajust
òptim. 

*Amb la col.laboració de d’Ski Man & Co
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Quan ens calcem una bota podem intuir si és la més
adient per nosaltres o no, si en el seu interior el nos-
tre peu queda bé encaixat, si ens fa mal o no, però
a l’hora d’esquiar les sensacions poden ser dife-
rents, ja que podem sentir com igual necessitem
una major o menor inclinació de la canya, ja sigui cap
endavant, endarrere, esquerra o dreta. Moltes són
les opcions de personalització que ofereixen les
botes, i acostumen a ser desconegudes per a la
majoria d’usuaris. Val a dir que el concepte de les
botes d’avui dia no és el mateix que el de fa uns anys.
Els esquís han canviat. L’arribada del càrving ha
generat uns esquís amb unes geometries i longituds
diferents, de forma que la pràctica de l’esquí d’avui
dia ja no demana unes botes tan dures com abans
per transmetre bé la força de les cames cap a
l’espàtula, ja que aquesta no és tan llarga. D’aques-
ta manera, les botes del segle XXI són molt més
toves en flexió i molt més dures en torsió, ja que
amb les cotes càrving es plega més i es necessita

més duresa en torsió; a la vegada que estan més
elevades que les d’abans. Les cotes dels esquís han
canviat i per tant es necessita més braç de palanca
per poder carvejar. Com més elevada sigui l’alça,
més facilitat a l’hora de girar i inclinar-te, tot i que
no hi ha gaire models al mercat amb alça incorpora-
da, ja que aquesta ja hi és a l’esquí.
Des del punt de vista de regulacions, les botes
poden tenir reguladors de duresa de flexió de la
canya, d’inclinació de la canya, reguladors del decan-
tador (canting), l’angle que fa la canya a dreta i
esquerra, i reguladors a les tanques.
Tot i totes aquestes opcions, cal pensar que les
botes que vénen de fàbrica surten amb una posició
estàndard, que és la que normalment es fa servir, i
que la gran majoria de persones no l’hauria de tocar,
a excepció que el regulador de la duresa en flexió,
que és el que facilita l’acció de caminar amb les
botes d’esquí, tot i que les botes són per esquiar i
no pas per caminar. !
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Avui dia, les botes d’esquí compten amb diferents
reguladors que permeten ajustar correctament la
bota a la morfologia del peu i de la cama i a la
forma d’esquiar. Tan sols s’ha de conèixer quines
són aquestes regulacions i aplicar-les en la seva
justa mesura.
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