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Fa ja uns  anys que es practica a nivell particular i de manera molt dis-

creta, una nova modalitat d’estel de tracció (kite) a Europa i a tot el

món, que no es fa a l'aigua o a terra, si no que es fa a la neu. Es diu

snowkite o kiteski, segons qui el practiqui, un surfista o un esquiador,

però generalment se li diu SNOWKITE. és a dir surf de neu amb estel El

que segur tenen en comú els dos usuaris és la neu i un estel (kite), i tant

se val el que et posis als peus.

Història
Són sis anys que té d'història entre els practicants

que gaudeixen, i estenen aquest esport en tot el

món, fins i tot existeix actualment, des de fa dos o

tres anys, un circuit de competicions en diferents

estacions i indrets (spots), fa molts anys, ja el practi-

caven alguns aventurers amb esquís que utilitzaven

un estel per a ajudar-se en els seus desplaçaments,

per exemple, els qui feien travessies polars, o els

alpinistes, que en les aproximacions en els cims,

també aprofitaven la potència d'un estel de tracció.

El snowkite neix, de la mateixa manera que el surf

d’estel (kitesurf), dels molts practicants de tracció

amb estels. La seva tècnica és gairebé la mateixa

que a l’aigua, excepte algun concepte de seguretat

respecte al mitjà, molt ràpid d'aprendre, que, tot i

posar-se de moda abans que surf d’estel creix de

manera sorprenent a Europa.

Una mica més tard arriba a Espanya, de la mà d'algu-

nes escoles, i altres particulars que a poc a poc el

van introduint. A Espanya tenim menys espai i man-

quem del gruix de neu que té la resta d'Europa, però

és possible fer-lo en molts llocs de la península.

A Catalunya tenim els immensos Pirineus, tant a la

banda de Lleida com a la banda de Girona hi ha moltes

possibilitats de practicar-lo, però on de moment, està

més estès és a la part francesa dels Pirineus, com per

exemple el coll de Puigmorens i les Angles on podrem

veure força gent. Són nombrosos els catalans que s’hi

acosten, tot i que els francesos ens porten uns anys

d’avantatge, el nostre nivell comença a ser alt.

No obstant, la Molina per exemple, disposa de dos

espais, que per les seves característiques la fan molt

interessant, el Pla de l’Anyella si hi ha neu, i la part

del Torrent Negre, és una de les millors estacions

per diversos factors.

És l’estació dels Pirineus més pròxima a Barcelona,

té bona informació meteorològica, i la política pl que

fa a esports innovadors és bona.

La pràctica
Dóna la sensació, que anem a practicar un esport

complicat i difícil, però no és així, la seva similitud

amb les altres disciplines de l’estel, és sorprenent,

solament cal tenir en compte la diferència del mitjà

on estiguem, aigua, neu, o terra.

La tècnica del funcionament de l’estel és la mateixa,

els sistemes de seguretat, similars. És cert que exis-

teixen altres factors que cal tenir en compte, la

major diferència, la trobem en les condicions meteo-

rològiques i l'orografia de les muntanyes. Tindrem en

compte també igual que en el surf d’estel, que per a

L’equip
La diferència està en els peus, o et poses esquís o et
poses una planxa, els reglatges són mínims quant als
esquís solament escollir uns de més rígids i curts,
també els miniesquís (Snowblade) són divertits.
La planxa millor si és bidireccional i les fixacions han
de col·locar-se de manera simètrica i obertes en
forma d'ànec, és important que sigui de bota tova, i
pel que fa a l’estel cal tenir en compte dues opcions,
l’inflable, com el que es fa servir a l'aigua, o els foils
tipus ala de pendent.

Estel inflable
Són els estels més coneguts per la seva utilització en
l’aigua. Els practicants que tenen experiència en el
surf d’estel l’utilitzen, la seva funció és la mateixa i
coneixen la seva potència, d'altra banda és difícil
enlairar-lo en la neu, ja que la tècnica d’enlairament
en l’aigua no funciona en la neu (sobretot quan està
més dura o gelada). L’estel rellisca per sobre de la
neu sense perdre potència i no es col·loca per a ser
enlairat. A més correm el risc d'esquinçar la vora d'a-

tac en l'intent d’enlairar-lo, sobretot si la neu està
gelada i deixem que vagi fent bandades. Aquests pro-
blemes desapareixen si l’estel, té ja les noves “cin-
quena línia”, o la podem adaptar. Assolirem resultats
similars a les prestacions que ofereixen els foils.
Quant a les situacions d'emergència haurem de ser
molt hàbils i estar molt familiaritzats amb els siste-
mes de seguretat, perquè en la neu és probable ser
sorprès per una pujada inesperada de la força del
vent. També és notable la diferència d'estabilitat
entre un inflable i un rígid. El rígid aguanta molt millor
les caigudes de vent, (d'altra banda els professionals
utilitzen estels inflables.... Per què? Molt fàcil.......
gairebé mai han de tornar a enlairar-los!

Estel foil 
En els dos últims anys, ja són diverses les marques
de foils que aposten per aquest esport. La seva con-
ducció és la mateixa que la dels inflables i la seva uti-
lització amb vents suaus és millor. Es fabriquen ja
estels amb avantatges tècniques per a ser utilitzats
a la neu, solucions com el depower (fre) en un foil, el

fa més còmode i segur de pilotar, les barres de con-
trol són tan tècniques i segures com les del suf
d’estel, A més, el foil té una estructura aerodinàmica
que només és rígida quan està inflada pel vent, i ens
estalvia així haver de dependre d'una bomba per
inflar-lo, per a què funcioni. Quan s’acciona el sistema
d'emergència perd tota la seva forma convertint-se
en un tros de tela sense gens d’aerodinàmica, d'a-
questa manera es posa damunt de la neu sense pos-
sibilitat que agafi potència una altra vegada o de
manera inesperada.
Una vegada solucionat el problema, podrem enlairar-
lo d'una manera segura i amb certa facilitat si conei-
xem la tècnica correcta, també tindrem en compte
que s'utilitzen superfícies inferiors que en els infla-
bles, perquè els foils són molt més potents (A causa
de la major superfície projectada de l’estel).
Aconsellem la seva utilització, per la seva capacitat
d'absorció de tot tipus de vents, i en aquells casos
que l'usuari s'inicia o prefereix utilitzar un equip de
màxima seguretat, les escoles, els utilitzen i trans-
meten tots els coneixements tècnics d'aquest tipus.

començar és millor assessorar-se per les escoles ja

existents o professionals del sector.

Les sensacions i el feeling són molt semblants al surf

d’estel a l’aigua, sobretot si portem als peus una

planxa de surf de neu, pel que fa a la practica amb

esquís, és millor per als qui comencen, ja que és la

manera més ràpida d'aprendre, per la seva mobilitat

de les cames independent i la seva estabilitat en

desocupat. 

Les surfejades i els salts, estan assegurats quan el

practiquem una mica, perquè en moure'ns per sobre

d'una superfície més dura i lliscant, s'evoluciona més

ràpidament. Els desnivells, que en un inici són un ele-

ment que cal respectar, seran els que després ens

ajudin, a gaudir realment d'aquest esport, ja que no

hi ha gairebé límits per a un kite, i uns esquís o una

planxa. Amb un mínim de pràctica serem capaços de

pujar vessants, baixar pendents, saltar, o surfejar.
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S´ha de tenir previst un accés fàcil, i valorar

el vent propi del lloc on practicarem.�

Dóna la sensació 

que el snowkite és un esport difícil,

però no és així

Snowkite, 
surf de neu amb estel

Marc Argensó (KITECENTER BCN) 

Amb esquís o planxa, només haurem

d’escollir un estel, inflable o foil.
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Reportatge



El dia ideal, fora d'una estació
Un dia seleccionat, ens informem de la “meteo” i

marxem al Pirineu català, anem a practicar en una

zona propera a dues estacions, el mal temps però fa

que modifiquem el lloc, concretament un llac que té

un gruix espectacular de gel i més encara de neu. Està

situat a la Cerdanya francesa i les seves condicions

són ideals segons els models meteorològics d'avui, els

altres indrets tenen massa vent i boira, així que deci-

dim plantejar el dia en el llac, que reuneix les condi-

cions idònies, l'espai gegant, i vent ideal.

La neu té una base dura, però damunt és neu pols, hi

ha marges de seguretat i abans de començar hem

vist les possibilitats d'emergència i evacuació sola-

ment queda muntar i…… a navegar.

En una estació 
Et dirigeixes a les pistes d'esquí a primera hora del

matí, amb la motxilla de l’estel a l'esquena, fas unes

baixades amb els esquís o la  planxa, i escalfes les

cames, dones temps a què el sol pugi la temperatura

de l'ambient, i comencin a arribar els vents tèrmics, i

quan arriben, et prepares l'equip i el muntes en aquell

vessant de l'estació que pel desnivell i el vent, no hi van

mai esquiadors i surfistes. És molt important que l'es-

tació hagi delimitat un àrea per a la pràctica del surf de

neu amb estel. Mai entris amb un estel en una pista

sense autorització expressa de l'estació.

Llavors aixeques l’estel, i et sorprens del bon com-

portament del vent, i la bona direcció que té, i a més

la neu està dura, però no gelada, analitzem els

rumbs, i a navegar per sobre de la neu, la imatge és

espectacular, l’estel vola per sobre de nosaltres a 25

m, i ens movem a una velocitat controlada, surfe-

gem, saltem i parem un moment, i és quan de cop i

volta apareix un curiós que et pregunta: És difícil?

Perillós? Quants metres pots volar? El nostre sentit

comú i experiència ens diu, que devem aconsellar-li

una escola o assessorament tècnic dels experts,

sense deixar d’explicar-li les delícies d'aquest espec-

tacular esport. Devem recordar que aquest esport

(com altres de les mateixes característiques) crea un

desconcert a les autoritats que eñ desconeixen. Per

a normalitzar aquesta situació existeixen moltes per-

sones, escoles i fabricants que estan treballant dur i

col·laborant en la consecució d'un reconeixement

legal. Tinguem sentit comú i respectem aquest tre-

ball amb una actitud cívica que ens ajudi a aconseguir

el nostre objectiu: poder gaudir d'aquest esport en

qualsevol pista del país. �

Agraïments: Flexifoil, Pro limit, Blacksmith Snowboard, Gath.

02

Els espais oberts i les bones

condicions meteorològiques,

ens asseguren una bona sessió.
�

Protocol de seguretat preventiva
L’equip de rescat 
El practicant ha de disposar com a mínim de casc, i si

és possible completar-ho amb els moderns protec-

tors de columna, espatlles i colze, diverses marques

d'esquí ja inclouen aquest accessori anomenat tortuga

en els seus catàlegs com a accessori de seguretat.

L’indret 
Ja sigui en una estació, o en una zona escollida,

haurem d’obtenir solucions ràpides d'emergència,

tals com el fàcil accés amb cotxe, o refugi a prop

per a protegir-nos de les inclemències del temps,

conèixer les irregularitats del terreny i els seus

accessos, tenir previst un pla d'evacuació, o donar

coneixement a l'organisme competent, de la vostra

posició i horari de permanència.

La meteo
Factor importantísim, del que depèn la pràctica

amb seguretat d'aquest esport. A diferència de la

platja, els vents de muntanya han de superar els des-

nivells i relleus, això provoca la inconstància del vent,

és a dir: vents rafegats. Per això haurem de conèixer

la situació meteorològica del lloc de vol, cada racó té

el seu vent, i la posició en el zenit de l’estel en la

muntanya, és gairebé sempre perpendicular al terra,

per culpa del relleu, és a dir que no sempre descan-

sarem l’estel per damunt del nostre cap.

(MOLT IMPORTANT): Els canvis de direcció són

freqüents, i haurem de  descobrir-los quan es

comencen a produir, per poder ser capaços de

modificar les nostres expectatives.

Aquesta modalitat no està molt lluny de la resta d'es-

ports que depenen del vent o d’una planxa.

Necessitem a la natura i les seves condicions, que

d'una banda és un dels majors problemes, i per una

altra, és una de les majors satisfaccions.

Possiblement per això és tan atractiu el snowkite.

Poder practicar-lo no només depèn de nosaltres. La

mare natura torna a marcar la diferència entre

aquest i altres esports en els quals (sense desmerèi-

xer-los per això) “només cal demanar pista i hora”.

Mai entris amb un estel 

en una pista sense autorització

expressa de l'estació

L’estel inflable s’ha d’assegurar,

perquè no s’enlairi. 
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