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Tant la FIS com Dainese consideren la seguretat i protecció dels esquiadors una prio-

ritat absoluta. Les dades que es recullin en aquest treball de camp serviran per defi-

nir l’algoritme que dispararà el nou sistema de seguretat quan sigui necessari. El

projecte seguirà durant els propers anys, fins al 2013.

Dainese, una empresa italiana que a dia d’avui factura 145.000.000 euros, va

començar a principis de la dècada dels 70 fent-se un lloc destacat al món de les

motocicletes. El seu casc AGV primer i les seves proteccions després han minimitzat

els greus accidents que de tant en tant pateixen els pilots de motociclisme del

Mundial de les dues rodes. L’experiència del món de les motos l’han aplicat també a

altres esports, com la bicicleta de muntanya, l’equitació i com no, a l’esquí, on des de

1995 s’han fet famoses les seves espatlleres, els seus cascs i les seves tortugues.

El seu objectiu és fer proteccions de cap a peus per a practicants d’esports actius tot

cercant l’efectivitat, fent uns productes segurs i a l’hora confortables. Aquesta carac-

terística és elemental si el que es vol és que el consumidor les utilitzi, d’aquí que

s’inspirin en la natura i els seus habitants –tortuga, crustacis, armadillos…-, per a

traslladar-los a les proteccions. Ara, amb les canyelleres introduïdes des de 1990 i els

protectors d’esquena ja quasi popularitzats Dainese vol aprofitar la seva experiència

en el món del motociclisme per anar més enllà en el de la neu.

Darrer acord amb la FIS

Els darrers anys la FIS s’ha preocupat molt per la seguretat. Les altes velocitats que

estan agafant els esquiadors i els riscos que se’n deriven ha fet que des de fa cinc

anys funcioni un comitè, el FIS Injury Surveillance System, que aprofitant dades de les

lesions dels corredors treballa d’acord amb l’Oslo Sports Trauma Research Center i

la Universitat de Salzburg amb l’objectiu de minimitzar-les. Des d’aquest any Dainese

ha entrat en aquest grup per a desenvolupar un enginy, el Dainese Air, Intelligent

Protection System, per equipar els competidors de descens, supergegant i SG als

propers Jocs Olímpics. El concepte en si és aprofitar l’experiència de les motos i la

similitud dels moviments entre els pilots de motocicletes i els esquiadors –corbes,

inclinacions, etc.-, per a crear una carcassa que activi una protecció pneumàtica en

cas d’accident. Els aparells que s’estan provant incorporen uns sensors que, a través

de tres acceleròmetres, tres giroscopis i un GPS, recopilen una informació que grà-

cies a un algoritme en cas d’accident transmeten una ordre que activa el coixí de

seguretat (airbag) protector, tot envoltant l’esportista en només 45 milisegons.

El concepte és clar, i l’experiència anterior indica que es va per bon camí. Ara és

temps de fer un desenvolupament correcte i aconseguir que com abans millor

l’esport sigui més segur.�
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El nou enginy de Dainese crea una carcassa que activa una

protecció pnemàtica en cas d’accident

La marca Dainese ha arribat a un acord amb la
Federació Internacional d’Esquí (FIS) per a la fase ini-
cial de la recollida de dades, amb la finalitat de pro-
duir la plataforma D-air. Aquesta plataforma s’aplica-
ria a l’esquí alpí de velocitat, concretament a les
disciplines del gegant i súper gegant.

Els germans Moelgg, Manuela i Manfred, van abanderar la presentació
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