
Hi ha qui diu que les botes són la gran assignatura
pendent de la indústria de l’esquí, la que menys ha
evolucionat en els darrers hiverns, però nosaltres
volem desfer aquesta creença, ja que la majoria de
botes present al mercat no tenen res a veure amb el
que es podia trobar fa unes quantes llunes.
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Botes de cursa, tot terreny, d’esquí artístic i acrobàtic,
per a nens, específiques per a les dones… Cada esquia-
dor demana una bota en concret, que s’ajusti a la seva
capacitat física, a la seva constitució i al seu nivell tèc-
nic. No totes les botes poden ser calçades per tots els
esquiadors. La millor bota del mercat pot ser tot un
suplici per a un determinat esquiador, i viceversa.
Davant d’aquesta situació, els principals fabricants de
botes s’espremen el cervell amb la idea d’oferir uns
productes que els diferenciïn de la competència, tot i
que a l’hora de la veritat el que es busca és oferir unes
botes que cridin l’atenció per la seva imatge i per les
seves prestacions. Són dues declaracions d’intencions
que l’esquiador hauria de saber diferenciar i tenir molt
clares. Ja sabem que es compra per la vista, que sem-
pre ens fixem en el que ens crida més l’atenció, però
això no vol dir que l’objecte del nostre desig sigui el que
més volem de veritat. Quants cops hem anat al mercat
i hem triat aquella poma o aquell préssec perquè no
tenia ni una taca ni un copet, perquè lluïa tant que gai-
rebé hi podíem veure la nostra cara reflectida, i, des-
prés, quan l’hem assaborit no hem sabut si estàvem
mastegant una peça de fruita o la sola d’una sabata. 

Seguir la regla SCTIT
Així, doncs, a l’hora de triar una bota s’hauria de saber
seguir el manament SCTIT. No es tracta de cap norma
escrita, sinó de cinc conceptes que he agrupat per
donar-los un sentit. Em refereixo a la subjecció del peu,
a la comoditat, a la transmissió, a la imatge i a la tec-
nologia; és a dir, a la regla SCTIT, la que sempre s’hau-
ria de tenir present a l’hora d’adquirir una nova bota i la
que els fabricants tenen entre cella i cella. És veritat
que després sempre s’afegeixen alguns detallets
superficials, que no és que no siguin importants, però
no ho són tant com les màximes anteriorment descri-
tes; vindrien a ser com la cirereta del pastís.
Però també pot passar que encara que l’encertem des-
prés no ens acabi de satisfer la tria. Quants cops hem
avançat per la foscor d’una discoteca cap a una noia o
un noi i a tres minuts ja no sabíem com fugir? Doncs
amb la tria de la bota pot passar si fa no fa el mateix.
Pot ser que haguem estat al més coherents possible en
la nostra tria però que després no ens acabem de tro-
bar còmodes amb les botes. En aquest punt no cal
posar el crit al cel. N’hi ha prou amb anar a la botiga
especialitzada, la de confiança, i explicar el que ens
passa al preparador d’esquís. Ells ens dirà que sempre
podem deformar les carcasses o termoformar els nos-
tres botins. La deformació de carcassa no és el més
habitual, però els botins termoformables és el nostre
pa de cada dia, ja que un cop es termoformen s’ajusten
exactament a la morfologia dels peus, i així guanyem
en comoditat i, per tant, en rendiment a l’hora
d’esquiar. Per això és tan important primer fer una
bona tria i després comptar amb l’assessorament d’un
especialista.

Celes Piedrabuena

Foto Obertura: Fischer



FISCHER
SOMA RC4 140
En l’àmbit de competició, aquesta és la bota referent de
Fischer. Una bota canyera, de la qual s’ha renovat
l’estètica. Ara l’RC4 140 és una bota molt més fresca,
sense perdre ni una de les qualitats que la caracterit-
zen. Estem davant una bota de cursa de cap a peus.
Ofereix un perfecte ajustament anatòmic i una òptima
transmissió de forces. La tecnologia Soma-Tec garan-
teix la força, l’adherència i el control, i l’Impact
Protector evita els cops involuntaris de les sivelles.
Altres característiques són: Antislide Velcro –velcro a
la bota interior per a una perfecta transmissió de força
a la carcassa, de manera que s’evita qualsevol movi-
ment del velcro extern–, índex de flexió de 140, forma
de 98, decantador de cursa i color només groc electrit-
zant. Talles: 23 a 29,5 (07).

SOMA PROGRESSOR 130
Bota per a un esquiador que esquiï molt bé. Estem
davant una bota còmoda –forma de 100 mil·límetres.
Una bota tot terreny que ofereix un munt de detallets
interessants. Gràcies al Rapid Slide System, te la
calçaràs gairebé sense voler. La carcassa X-Rail està
especialment reforçada en el triangle de força de la
bota per a una transmissió de força eficient des de la
canya fins a la puntera, de manera que facilita enorme-
ment l’entrada als girs i la fase de control. Es por modi-
ficar la posició de l’esperó d’acord amb la neu que
trepitgem, i la bota està preparada per equipar-la amb
sistemes de calefacció. Tanmateix, calça el Gel Flow
Pad: un encoixinat al turmell, també emprat a la Copa
del Món, d’una barreja de suro i gel que ofereix un ajust
anatòmic perfecte i una excel·lent subjecció a l’alçada
del taló. Talles: 25,0 a 30,5 (08).

SOMA VIRON 95
Bota pistera, còmoda, que transmet molt bé. Per a
esquiadors de nivell mig-alt, i de la qual hi ha la versió
home i la versió dona. Aquesta seria la radiografia de la
Viron 95. Disposa d’una forma de 103 mil·límetres –una
amplada que garanteix la comoditat– i un índex de fle-
xió de 95, i es beneficia del Rapid Slide System –como-
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ATOMIC
LF 120
La gran novetat d’Atomic en botes per a aquesta tem-
porada és la línia Live Fit, i el model LF 120 n’és el
màxim exponent. Emmarcada dins de la categoria tot
terreny, el primer que crida l’atenció d’aquesta gamma
de botes és el plàstic tou que incorpora a la zona dels
metatarsos, que en teoria és una de les parts més deli-
cades del peu, i on molts esquiadors tenen problemes.
La virtut d’aquest plàstic tou és que s’expandeix adap-
tant-se des del primer moment a la morfologia del peu.
Tots sabem que el comportament del peu dins de la
bota no és el mateix a primera hora que a última. A les
primeres baixades el peu està més finet, més estret, i a
mesura que acumulem minuts es va dilatant; gràcies a
la tecnologia Live Fit la bota es va adaptant a la morfo-
logia del peu, sense necessitar de tocar res més, de
forma que evitem tota l’estona haver d’anar ajustant les
tanques. La Live Fit és una bota que va adreçada al
públic que busca confort. Cal fixar-se també en el detall
que tant l’LF 120 com la resta de models d’aquesta
família només llueixen dues megatanques d’alumini i
una amplota tira de velcro de 50 mil·límetres, suficient
per a una bona subjecció ateses les característiques de
la bota. Talles: 25 a 32,5 (01).

RT CS 130 CARBON
La competició alpina sempre ha estat una de les màxi-
mes a Atomic, i una prova d’aquesta declaració d’inten-
cions la trobem a tota la línia Race i molt especialment
al model RT CS 130 Carbon. Passa per ser la primera
bota de competició amb la totalitat de les tanques en
fibra de carboni, el que sens dubte és una característi-
ca que la diferencia de la resta. Més enllà de la imatge,
que és espectacular, la virtut de la fibra de carboni és

que és molt més flexible i que s’adapta molt més que
l’alumini. D’aquesta forma, quan l’esquiador pressio-
na, la bota li envolta el peu en tot moment, sempre amb
la mateixa pressió. Però no tot es queda a les tanques:
un altre dels secrets de per què els millors esquiadors
del món calcen aquestes botes de cursa el tenim en el
xassís Worldcup, així com en l’eficaç i silenciosa feina
del dual strap, de 55 mil·límetres, que subjecta efecti-
vament la canya i garanteix la millor de les transmis-
sions als esquís. La RT CS 130 Carbon és l’única
representant de la gamma de cursa d’Atomic que
incorpora fibra de carboni, ja que les altres dues botes
opten per l’alumini. Talles: 23 a 29,5 (02).

BURNER 120
Aquest hivern hi ha moltes novetats en botes Atomic ,
com les noves Burner o Tracker. Ambdues fan servir un
xassís similar. Un xassís que han anomenat enduro.
Està basat en el d’una bota de competició. Ambdues
són botes amb un accentuat caràcter tot terreny. La
principal característica d’aquest xassís és que és cinc
mil·límetres més alt que el xassís d’una bota normal, i
així es va en consonància amb el fet que els esquís
d’avui dia són més amples que fa uns hiverns, de forma
que es guanya en maniobrabilitat; i, a més, aquestes
botes llueixen una sola de goma que facilita enorme-
ment el fet de caminar per la neu, la qual es pot canviar
un cop es gasti. El Burner 120 és el model estrella de la
col·lecció. La forma és de 98. Confia el tancament a
quatre tanques de disseny d’alumini 7000 –el 8 per cent
més lleugeres que les d’alumini convencional i molt
fàcils d’accionar–, les quals tenen el suport d’una tira
de velcro de 55 mil·límetres. Per sota de la Burner 120
trobem la Burner 90, que varia l’índex de flexió però
manté la forma. Talles: 24 a 29,5 (03).
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03 DALBELLO
SCORPION 130
Gran novetat a Dalbello. Aquesta marca italiana té
fama de fer algunes de les botes més còmodes del
mercat. Avui, aquesta comoditat la traslladen a la línia
de cursa amb un model, l’Scorpion, que té força bon
aspecte. Hi ha diverses dureses i una bota júnior. En la
construcció de la carcassa del botí s’han tingut en
compte els quatre punts més delicats del peu: el taló,
el turmell, la part exterior del peu i l’empenya. I el
balanç de la bota és positiu, tot i que en la majoria dels
casos és negatiu. El corredor acostuma a portar els
dits més aixecats que el taló. Alguns es posen alces, i a
Dalbello ja ofereixen aquesta solució tècnica amb
l’Scorpion, que embolica el peu com la pell del préssec
a la fruita i que transmet amb una efectivitat suprema
la força dels peus als esquís. Talles: 3 a 10,5 (UK) (04).

V.I.R.U.S. TOUR & ID
La segona gran novetat de Dalbello la trobem en la línia
V.I.R.U.S. Premiada a la Ispo, la família consta de tres
models: Lite ID, Tour & ID i Free. La primera és una
bota lleugera, la segona una de tresc i la tercera una
d’esquí forapista. Aquesta bota, dissenyada a partir del
concepte Cabrio de Dalbello, té la particularitat que és
el 50 per cent de pista i el 50 per cent de muntanya. La
sola l’han desenvolupada entre Dalbello i Vibram, i es
gairebé plana perquè es pugui caminar; es desbloque-
ja i permet esquiar perfectament. La seva duresa és de
100, de forma que es pot esquiar amb esquís de tots els
nivells. Es pot desbloquejar del darrere i ofereix bas-
tant moviment respecte a una bota d’esquí, i si també
es desbloqueja la llengüeta la mobilitat és extrema.
Això et permet caminar còmode i atacar un pendent
amb més comoditat; i totes les tanques són
metàl·liques. Talles: 23,5 a 29,0 (05).

KRYPTON IL MORO T
Si aquesta bota la temporada passada ja era bona i cri-
danera, enguany ho és encara més. Amb un aspecte
que podria ser entres les influències jamaicanes i les
sud-africanes, però amb un indiscutible perfil de
carrer, la Krypton Il Moro segueix apostant pel sistema
Cabrio, fet diferencial de Dalbello, i per les tres tan-
ques. Recordem que el sistema Cabrio es basa en tres
peces de plàstic superposades, les quals integren
l’estructura de les botes: una carcassa de perfil baix,
una canya de perfil alt i una llengüeta extraïble, amb les
quals s’aconsegueix una flexió suau i independent de la
rigidesa lateral. Hi ha diversos models de Krypton, i
hauríem de destacar també el Krypton Lotus, pensat
per a les esquiadores més guerreres, amb un botí que
és com un torronet. La Il Moro T és una bota tan maca
que fa no sé què desgastar-la, encara que quan ens la
calcem ens posseeix l’esperit d’alguns dels cracks que
la porten, com Glen Plake, Tanner Hall, Jacob Wester,
Jacqui Copper o el nostre Pako Benguerel. 
Talles: 24,0 a 29,5 (06).

ditat a l’hora del calçat–, de la tecnologia Somatec
–posició natural dels peus–, del Heat System Ready –la
bota està preparada per ser equipada amb sistemes
d’escalfament–, de l’adherència que transmet la placa
del taló perfilada a l’hora de caminar, i de la comoditat
que ofereix el Full Thermo Fit: botí termoformable amb
un bon aïllament tèrmic, el qual permet un ajustament
de la bota a la forma anatòmica del peu. La trobaràs en
les combinacions blanc-vermell i blanc-negre. 
Talles: 25,0 a 30,5 (09).

FULL TILT
SETH MORRISON
Impressionants botes per als que sigueu amants del
punk, de les aventures de Seth Morrison i fanàtics del
millor powder. Les Seth, de forma de 99 mil·límetres,
destaquen per oferir una cosmètica impactant, obra del
ja desaparegut amic de Seth Josh Malay, que a alguns
pot espantar; però no cal patir, ja que les botes oferei-
xen un rendiment de primera. Amb aquestes als peus
es té un absolut control de la situació, i un increïble
powder dota les botes d’un índex de flexió  sense sacri-
ficar per res la flexió natural del turmell i la capacitat
d’absorció. Els tres ganxos són d’alumini i, amb la tira,
fan una feina força efectiva en una bota que es manté
fidel a l’original concepte del disseny en tres peces,
amb la particularitat que a l’interior hi ha el millor botí
de la casa, el Pro Liner, amb el qual guanyaràs como-
ditat i prestacions. Talles: 22 a 31,5 (10).

HOT DOGGER
Ja ho diuen a la seva presentació, Tom Wallisch dedica
més temps a les botes d’esquí que a les seves pròpies

sabates; per tant, no ens ha de sorprendre la qualitat de
les Hot Dogger. Són noves en el catàleg de Full Tilt,
però són fidels a la seva manera de fer: disseny en tres
peces, imatge impressionant i altes prestacions. Les
Hot Dogger són unes botes d’esquí artístic i acrobàtic
del taló a la puntera, amb un índex de flexió de 6, amb
una llengüeta especial per esmorteir millor els impac-
tes, amb els ganxos de plàstic per a una major lleuge-
resa i fàcil ajustament, amb un marcat accent de
carrer. Una bota –de 99 mil·límetres de forma– amb la
qual et sentiràs molt segur en les teves sessions
d’esquí artístic i acrobàtic, en les teves volades, transi-
cions i recepcions; i quan vagis a jugar a bàsquet no et
confonguis de sabatilles i et calcis les Hot Dogger, que
faries malbé el parquet. Talles: 22 a 31,5 (11).

BOOTER
Gran novetat a Full Tilt. Quatre són els seus trets dife-
rencials. Un, que ofereix una forma de 102 mil·límetres
fent que aquesta sigui una bota més a l’abast de tots els
peus. Dos, la nova carcassa Influence, que fa que la
bota sigui més ampla i més confortable. Tres, nous
ganxos d’alumini amb més volum per a un ajustament
més senzill, amb una memòria d’ajustament ràpid.
Quatre, diferents densitats d’escuma a la zona del taló
i a les parts més delicades del peu per a una major
comoditat i un millor ajustament. Una sèrie d’innova-
cions que no li resten ni una gota de l’estil Full Tilt: un
aspecte que enamora, que no deixa indiferent, amb un
color suau que convida a llepar les botes com si fossin
un pastís de maduixa, pel qual es delirien els esquia-
dors artístic i acrobàtics més ambiciosos. 
Talles: 23,5 a 31,5 (12).
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LANGE
RS 130
Aquesta bota, que disposa d’una versió wide, és un dels
projectes estrelles de la línia de cursa. Representa un
nou concepte, sobretot pel que fa als volums. Es man-
tenen els 97 mil·límetres, que ja hi eren al catàleg 2009,
però ara la part dels dits s’ha fet una mica més ampla
per tenir més confort, i s’han corregit dues de les zones
més crítiques que s’havien detectat, especialment pel
que fa a la part del taló. També s’ha variat la posició de
les tanques d’alumini, de manera que s’ha guanyat en
efectivitat i comoditat i es garanteix la màxima trans-
missió. Per als que necessitin un índex de flexió supe-
rior, hi ha el model 140, i per sota tenim el 110. 
Talles: 24 a 30,5 (16).

RX 110
L’RX és la gamma d’altes prestacions de Lange, i subs-
titueix la Fluid. S’han basat en la carcassa de competi-
ció i l’han fet una mica més ampla, de 100 mil·límetres,
de forma que es mantenen les prestacions pel que fa a
la precisió, sensibilitat i transmissió de la bota de com-
petició, però ara també se suma un aspecte tan impor-
tant com la comoditat. Dins de la família All Mountain
hi ha diferents models, però, pensat per a condicions
de versatilitat i polivalència, avui us presentem el
model 110, que ve amb el botí termoformable Thermo
Fit 2 i que té una imatge força encertada gràcies al seu
vermell transparent. Talles: 24 a 31,5 (17).

DELIGHT SUPER
Espectacular bota de dona, la qual destaca pel seu
aspecte i per les seves prestacions. Dotada amb una
forma de 102 mil·límetres, la Delight Super és el model
més avançat de la seva categoria. Juga amb les trans-
parències, però quan te la calces no enganya. És una
bota molt còmoda i agradable de calçar, que respecta
en tot moment la morfologia femenina. Està dotada
amb la tecnologia Climbatic, que permet alliberar el
taló per a una major comoditat a l’hora de caminar, i
amb la nova sola Ultra Grip pots estar tranquil·la que
no relliscaràs. I, fidel als seus orígens, el seu botí està
farcit amb ploma d’oca; és el que es coneix com Warm
Inside, que permet guanyar poder tèrmic i confortabili-
tat. Talles: 22 a 27,5 (18).
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HEAD
VECTOR 110
La temporada passada a Head també hi eren les
Vector; la novetat enguany la trobem en el model 110,
una bota de triinjecció, és a dir, amb tres tipus de dure-
sa de plàstic, que a la vegada milloren enormement el
calçat de la bota. Ara te la podràs calçar sense neces-
sitat d’ajupir-te, en un tres i no res. Altres detallets per
tenir presents en aquesta bota tot terreny són les sive-
lles Spineflex –dotades d’una bona imatge, d’una gran
facilitat d’ús i efectivitat–, el botí Heatfit amb plantilla
anatòmica, el fet que les puguis escalfar o que disposin
del suport de la tasca d’una tira de 40 mil·límetres. Ben
mirat, la Vector 110 és una bota dotada de la millor tec-
nologia de Head, amb la qual és molt fàcil progressar
ateses les seves prestacions, i que va adreçada a un
esquiador amb hores d’esquí a les cames. La família
Vector consta de tres models més: la Vector 120, la
Vector LTD i la Vector 100. La 110 la trobaràs en
l’encertada combinació de colors negre-vermell trans-
parents. Talles: 25,0-25,5 a 30,5 (13).

EDGE+ 11
Canvi d’aspecte i manteniment de prestacions en
aquesta bota de confort tot terreny de Head. La línia
Edge és una de les clàssiques en el catàleg de Head,
ideal per a aquells esquiadors que premien la comodi-
tat però que també volen un calçat que els respongui.
Per a aquesta temporada, s’han produït millores  pel
que fa als botins i ganxos, de manera que la bota és
molt més atractiva tot mantenint el confort. El model

que ens ocupa sobresurt per la seva estabilitat i con-
fort. Algunes de les seves característiques més desta-
cades són que la podràs dotar d’una posició més rígida
o estable, que el suport de falca de l’empenya és ajus-
table, a l’igual que el deflector posterior, i que incorpo-
ra una carcassa estabilitzadora. El botí respecta la
morfologia del peu, la plantilla és anatòmica i està pre-
parada per poder-la escalfar. L’Edge+11 la trobaràs en
la combinació de vermell transparent i blanc. I recorda
que tens quatre models més d’Edge per escollir.
Talles: 25,0-26,0-26,5 a 30,5 (14).

DREAM 12.5 one
A Head saben el que es fan, mantenen la línia Dream
per a noies, i enguany la presenten amb uns botins molt
més calents i amb l’encert de jugar amb l’estètica de
les transparències . El somni 12.5 és una de les botes
que més expectació genera en el col·lectiu femení, ate-
ses les seves interessants característiques: botí
SuperHeat 3 especial per a dones, amb revestiment de
vellut i puntes Thermaluxe, plantilla anatòmica de velló
per a dones, corretja velcro double power de 30
mil·límetres, preparada per al sistema calefactor,
mecanisme de fàcil entrada, quatre tanques microa-
justables de magnesi, dues tanques double power, taló
softwalk més sistema antiretrocés o taló de recolza-
ment específic per a dones. Pensada per respondre a
les exigències d’una esquiadora experta, la Dream 12.5
one ha estat dissenyada pensant en la morfologia espe-
cífica femenina i és la punta de llança d’una família que
consta de quatre models més. 
Talles: 22,0-23,0-23,5 a 27,5 (15).
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NORDICA
ENFORCER
Desenvolupada per satisfer les necessitats dels
esquiadors extrems, l’Enforcer 110 és un dels models
estrella de la col·lecció. Amb un aspecte espiritual,
l’Enforcer juga amb les transparències i a la vegada
ofereix el que el millor forapista voldria en una bota. Té
algunes característiques comunes amb una bota
d’esquí artístic i acrobàtic, com ara la Full Shock
Eraser –s’encarrega de l’amortiment i d’ajudar a la
completa absorció de les vibracions–, sola Vibram
–proporciona una adherència perfecta en totes les
situacions– i un càlid farcit; detalls tècnics que garan-
teixen una excel·lent subjecció i un alt rendiment. Els
acabats davanter i posterior del botí fan que el peu, que
és fàcil de calçar, es trobi còmode en l’interior. 
Talles: 4 a 9,5 (UK) (19).

CRUISE 80
Una bota fàcil per a les persones que busquen un pro-
ducte assequible i còmode. La Cruise 80, la millor
representant de la gamma Sport Performance, incor-
pora la tecnologia Natural Foot Stance (NFS), que per-
met la posició natural dels peus, de manera que
requereix menys esforç a l’hora de transmetre la força
als esquís i fa que esquiar sigui molt més fàcil. De
forma ampla, la Cruise 80 també disposa de
l’Adjustable Cuff Profile (ACP) i un ajust força còmode.
El calçat de la bota es fa amb suma facilitat, i l’escalfor
i comoditat interiors estan garantits. També hi ha la
versió per a dona, la Cruise 75w. Talles: 24 a 31 (20).
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DEAD MONEY
La temporada passada us vàrem presentar l’Ace of
Spades, un dels models estrella de qualsevol parc.
Avui, la línia Park&Pipe de Nordica creix amb diversos
models, sis en total, dos de dona i el Dead Money de la
foto. L’aspecte de les dues és igual d’atractiu, i la
diferència entre l’As de Piques i la Dead és que la tira
de velcro d’aquesta darrera és de deu mil·límetres
menys, 45; també varia l’índex de flexió i la sola no
porta Vibram. El concepte és el mateix: ha estat dis-
senyada per als salts i els trucs. La posició de la canya
i de la carcassa fa possible mantenir la postura ideal,
més vertical, per augmentar les prestacions, fins i tot
quan es va de switx; mentre que el Progressive Flex
permet a la bota flexionar progressivament per garan-
tir la rigidesa en les recepcions i la màxima facilitat a
l’hora d’esquiar. És una bota precisa, d’un ajustament
còmode, que confia el tancament a tres microbucles
d’alumini i un poderós velcro. Talles: 24 a 29,5 (21).

ROSSIGNOL
VITA 80
La bona imatge d’aquesta bota va acompanyada d’unes
molt bones prestacions i d’una comoditat suprema.
Dotada amb el sistema Sensor, per garantir una millor
transmissió de les forces i un major recolzament, la
Vita 80 és la millor alumna de la seva sèrie. Una bota de
forma 102 mil·límetres, que ha estat pensada per dona
per a dona. Es pot termoformar el botí perquè sigui
com un segon mitjó per al peu, a la vegada que presen-
ta uns reforços a l’alçada del turmell, els quals també
es repeteixen a la part anterior del peu i a la zona de
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l’empenya. Del que es tracta és que la noia que es calci
aquesta bota la trobi realment còmoda, una sensació
que ja experimentarà amb l’entrada de tulipa i amb un
calentet botí de plomes, el qual garanteix un elevat
confort i una major calidesa, amb detallets com que la
punta dels dits, una zona especialment delicada, també
és coberta de plomes. Talles: 22 a 27,5 (22).

SYNERGY SENSOR 100
Per a aquells esquiadors que busquin una bota tot
terreny, còmoda, i que a la vegada respongui victorio-
sament a totes les exigències, hi ha la Synergy Sensor
100. De 102 de forma, aquesta bota biinjectada incor-
pora el sistema Sensor de Rossignol, un sistema de
transmissió dels esforços que es beneficia del treball
d’una inserció formada per materials de diferent rigi-
desa, que afavoreixen enormement la transmissió de
les forces. El botí és termoformable, de forma que el
peu s’adapta perfectament a la bota. L’índex de flexió
és 100, i cal parlar també del detallet de les tanques,
orientades en diagonal en relació amb l’eix per garan-
tir una subjecció òptima del taló. A l’aportació de les
quatre tanques d’alumini s’hi afegeix la del power strap
de 40 mil·límetres. En definitiva, una bota còmoda i
segura, per a molt públics i diferents usos. 
Talles: 24 a 30,5 (23).

RADICAL JR PRO 70
Rossignol ha apostat fort pels més petits i la seva
col·lecció de botes júnior ho reflecteix, com també ho fa
la Radical JR Pro 90. D’estètica i concepte idèntics a la
versió adulta, el botí d’aquesta bota està específica-
ment pensat per als nanos. Detallets: carcassa i canya
en poliuretà, índex de flexió de 70, una peça situada a la
part del darrere redueix el rebot i fa que la flexió sigui
més progressiva, la plantilla és alveolada, la qual cosa
crea una càmera d’aire i fa que aquesta plantilla actuï
com a aïllant tèrmic, de forma que les botes són molt
calentes, un detall important per als joves esquiadors.
L’orientació de les quatre tanques és en diagonal per
subjectar millor el taló i per garantir un tancament més
fàcil i eficaç. Per sobre d’aquest model en trobem una
de flexió 90 i per sota la Radical Jr, amb un índex de fle-
xió de 60. Talles: US 3-9 (24).
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de les Mission són les Divine, i la RS 10 n’és el model
més avançat. Talles: 25 a 33,5 (27).

TECNICA
INFERNO  FORCE 130
Una de les botes d’altes prestacions de Tecnica més
interessant, ja que al seu gran rendiment hi hem de
sumar la incorporació de dues noves tecnologies. Una
de les que crida més l’atenció és el Power Chassis: una
placa metàl·lica sota la sola permet la transmissió
directa de la bota a l’esquí, alleugerint el pes de la bota,
ja que la presència del plàstic és menor. El Power
Chassis fa que la sola guanyi el 20 per cent en rigidesa
i garanteix un perfecte alineament entre el genoll i la
bota. Aquesta bota també es beneficia del Quick Instep:
dins d’una bota monoinjectada s’afegeix una segona
injecció a la part on es posa el peu, la qual cosa facilita
enormement el calçat i proporciona una major como-
ditat. La dama blanca de la neu passa per ser una bota
seriosa, sòbria i molt efectiva, amb forma de 98 i índex
de flexió de 130. Talles: 3 a 10,5 (UK) (28).

PHOENIX 100 AIR SHELL
Aquesta bota ja era al catàleg de Tecnica la passada
temporada, però enguany se li ha canviat la imatge i se
la dotat d’una major prestació. Del blanc s’ha passat a
aquest vermell solar; segueix jugant amb les trans-
parències, i incorpora la tecnologia Air Shell, la qual
també trobem en el model Phoenix 80. El botí és ter-
moformable, la forma és de 102, la qual cosa afegeix
comoditat, i el que fa l’Air Shell és omplir els espais
buits que es generen entre la carcassa i el botí. La bota
té un sistema de càmeres d’aire que l’esquiador infla o
desinfla d’acord amb el que cregui més convenient.
Així, per exemple, si s’omplen força els espais es guan-
ya en prestacions i es té més confort perquè no hi ha
moviment dins del botí. I el funcionament de l’Air Shell
és molt fàcil: quatre polsadors, dos per inflar i dos per
a desinflar, fan la feina. Talles: 22 a 31 (29).

THE AGENT 120
Les Agent han estat una de les incorporacions més
destacables a Tecnica els darrers temps. Enguany la
família s’ha retocat, tant pel que fa als models com a
les prestacions. The Agent 120 és una de les noves
incorporacions, un model 100 per cent forapista.
Dotada d’una freda combinació de turquesa i negre,
aquesta bota té tot el que es necessita en una bona
sessió d’esquí forapista. Un botí específic, una sola
Vibram que esmorteeix les vibracions com el millor
matalàs, uns bucles d’acer i carboni estratègicament
dissenyats i col·locats, especialment el primer, lleuge-
rament aixecat, dues peces de plàstic estratègicament
situades a la llengüeta i l’esperó per esmorteir els cops
i les recepcions. The Agent 120 és una bota adreçada
als bons esquiadors forapista; els que estiguin una
mica per sota d’aquesta categoria haurien de fixar-se
en el model 65. Talles: 4 a 9,5 (UK) (30). T
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SALOMON
QUEST 12
Les botes tot terreny són una de les sensacions de la
temporada, i a Salomon no s’han quedat de braços
creuats. Tot al contrari, ja que llencen una nova família,
la Quest. Consta de sis membres, i el més llest de la
classe és la bota Quest 12. Aquesta bota permet l’esquí
convencional com qualsevol altra bota, però al mateix
temps permet a l’esquiador alliberar la canya per fer
l’aproximació a una pala i així tenir una major llibertat
de moviments. Aquest alliberament no és cap novetat
en si, però sí que ho és el que han aconseguit a
Salomon, que la part posterior de la bota quedi tan rígi-
da com una bota d’altes prestacions. Tancada queda
tan rígida com una de competició alpina, i oberta tan
oberta com una de travessa, amb l’afegit que s’hi incor-
pora un grampó de goma a la sola per a una major
adherència en neus dures. Altres característiques:
només tres ganxos per a una major lleugeresa, botí
transpirable –evacua ràpidament el vapor i manté
calent el peu, amb neoprè a l’alçada dels dits per no
patir en les recepcions–, llengüeta encoixinada com les
botes d’esquí artístic i acrobàtic i, gràcies a les soles
específiques que se li poden aplicar, també pot ser una
bota de muntanya. En definitiva, una bota tot terreny
que no coneix fronteres, que té en la Quest Pro la ver-
sió per a dona. Talles: 24 a 29,5 (25).

PRO MODEL
Canvi total en la gamma d’estil lliure de Salomon. Ja
tenien botes de parc i migtub, però han renovat la
col·lecció de dalt a baix, concentrant-la en tres models,
entre els quals el Pro Model sobresurt de la resta.
Sobresurt per concepció, imatge i prestacions. Als afe-
gits de roba, ben visibles, s’hi afegeix la presència de

dues tanques d’alumini sobredimensionades i la d’una
tira ben ampla amb el nom de la marca ben visible. Més
enllà d’aquests detallets estètics –que tenen la seva
funcionalitat–, cal dir que la Pro Model és una veritable
bota d’esquí artístic i acrobàtic, pensada per donar el
millor de si mateixa al parc i al migtub. Per aquesta raó
presenta solucions tan interessants com  el Salomon
Cushioning System (SCS) –el botí porta uns reforços de
neoprè a l’alçada dels dits, i la puntera de la bota afe-
geix uns inserts per permetre la deformació de la bota
i la màxima protecció als dits–, l’SPK Basic
Performance –que permet alliberar els dits dels peus i
garantir una bona posició sobre els esquís– o el Heerl
Shock Absorber a la zona de la talonera per esmorteir
les recepcions. Una bota lliure, amb una gran imatge
que es correspon amb el que dóna. De duresa 110,
també tens la Kaos, de 100, I la Kreation, de 90 de fle-
xió. Talles: 25 a 29,5 (26).

MISSION RS 12
La bota esportiva per excel·lència. Novetat la tempora-
da passada, la Mission RS 12 s’adapta a vuit de cada
deu peus, segons ens diuen des de Salomon. El raona-
ment d’aquest veredicte el tenim en la seva forma, de
102, o en la presència de tecnologies com Biovent o ‘V’
Shape. La primera fa que el peu de l’esquiador estigui
sempre a la temperatura òptima, ja que evapora la suor
i manté una bona temperatura, i la segona fa que el peu
mantingui dins de la bota la millor de les posicions, en
forma de V, guanyant en comoditat i precisió i, en defi-
nitiva, en confort a l’hora d’esquiar. Renovada estètica-
ment, la Mission RS 12, que és molt fàcil de calçar i en
la qual el peu s’assenta ràpidament, juga amb les
transparències i aposta per les quatre tanques tradi-
cionals de fàcil ajust i accionament. La versió femenina
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