
pla, altres més indicades per fer-ho en pendents més

moderats, unes altres que s’adapten a qualsevol

terreny i unes darreres que són específiques per

córrer. De fet, si fas memòria, recordaràs que hi ha

curses emblemàtiques a casa nostra, com les que es

fan a Soldeu amb motiu dels Snow Games.

I un cop les tinguem triades, hem de considerar els

aspectes següents: grampons, sistema de fixació,

flotabilitat, pes, flanqueig, recanvis i durabilitat, alces

i el disseny. Anem pas a pas, i veiem què és el més

important, el que has de tenir present de cadascun

d’ells. El millor és que els grampons siguin d’acer ino-

xidable, ja que ens donen un bon pes i una rigidesa

òptima per afrontar les pujades. Pensa que els gram-

pons consten de tres parts. La part davantera, just

sota els dits, que és la que dóna tracció. El descens,

que és el que ens estabilitza i ens agafa a la part dels

talons i les part laterals, molt importants. Pel que fa

a les fixacions, existeixen diferents sistemes, en fun-

ció de la bota que portis, tot i que el que hem de

mirar és que aconseguim un caminar molt natural,

que no ens cansi més del compte i que ens subjecti

bé el peu.

Els quatre factors a tenir en

compte en el moment de triar

una raqueta són: flotació, 

articulació, confort i tracció

Dos temes importants són la flotabilitat i el pes.

Recorda que la superfície de la raqueta anirà en fun-

ció del pes i del terreny en què ens moguem. Si te les

proves i no saps ben bé quina talla triar, recorda: per

a neu pols, la talla gran; per a neu humida, la petita.

Les variacions de temperatura de la neu fan que

s’enganxin incòmodes boletes blanques sota les

raquetes, les de lona eviten aquest agermanament.

En els darrers anys són moltes les persones que s’apropen a la muntanya

per gaudir d’una jornada de passeig, més o menys llarga i més o menys

complicada, de raquetes de neu. Les estacions d’esquí ho saben i bona part

d’elles ofereixen aquesta activitat a tots els qui ho desitgin.

A l’abast de totes les persones, les raquetes de neu

s’han convertit en les últimes temporades en un

reclam de les ofertes d’oci blanques. Els centres

hivernals veuen que cada cop més les persones

demanen una diversitat d’opcions esportives més

àmplies, i la pràctica de les raquetes de neu és una

de les que més demanda té. Vàries són les raons que

avalen la seva bona salut, com ara que es tracta

d’una pràctica realment senzilla, que tothom pot prac-

ticar i que t’acosta a racons inaccessibles, amb una

màgia que poques propostes blanques poden oferir.

Tanmateix, qui vol cremar-se, qui vol sentir el pati-

ment a les cames, també ho pot fer. Aquesta és la

riquesa de les raquetes de neu. Per aquesta raó,

bona part de les estacions catalanes i andorranes

disposen d’un o més circuits de raquetes, podeu llo-

gar-les o bé contractar el servei d’un guia que us

apropi als millors racons naturals que mai hagueu

pensat.

De dos tipus
Lògicament, també hi ha qui queda encantat i es

compra un joc per gaudir de la seva pràctica, ja que

és una proposta perfecta per sortir amb els amics, la

parella i tota la família.

En el mercat existeixen dos tipus de raquetes: les de

carcassa de plàstic i les de carcassa de tub d’alumini.

Abans de triar entre les d’un tipus o l’altra, cal saber

l’ús que li donarem, ja que existeixen diferents tipus

de raquetes. N’hi ha que són per caminar per terreny
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Acostuma't a gaudir dels esports, en

aquest cas de les raquetes, en companyia.

�

La importància del disseny
Com a tot a la vida, hi ha raquetes que entren
per la vista i altres que no. Però, al marge
d’aquesta superficialitat, és important que gra-
duïs bé l’stance, la separació que hi ha entre els
peus. Aquest és un factor especialment impor-
tant per a les noies. Elles tenen l’opció de triar
uns models que s’ajusten a la morfologia del seu
peu, podent triar entre les tipus vespa –la seva
forma polivalent les fa molts versàtils– i les
tipus tub, la més popular, la que es comporta
millor en tot tipus de terreny i la que garanteix
una gran flotabilitat.

Tant o més important que la flotabilitat és el disseny.

No et deixis dur per aquelles que tinguin un color més

cridaner o siguin més maques, pensa en les hores

que passaràs a la muntanya i valora que les de plàs-

tic són les que pesen menys i les que atorguen una

bona caminada. Un detall important quan les has de

carregar a la motxilla. Un aspecte que hauràs de con-

siderar, no ja si el que vols és fer caminades, però sí,

Com guardar-les
Oi que quan arribes d’esquiar neteges els
esquís? –si no ho fas ja saps el que et toca–,
doncs per a una correcta conservació de les
raquetes s’han de fer una sèrie de cosetes. Res,
tres tonteries, però que allarguen la vida
d’aquests estris, com no trepitjar el sistema
d’ancoratge quan estigui congelat, ja que es
podria esquerdar el plàstic; no trepitjar sobre
roques o superfícies abrasives, mira sempre de
trepitjar blanc; protegir els grampons quan les
portis a la motxilla perquè no facin res mal bé i
conserva-les sense neu ni humitat.
Pensa que com qualsevol altre estri, les raque-
tes de neu també disposen d’accessoris.
Bàsicament, aquests són les sivelles d’ancorat-
ge, però també hi ha bosses especials que
garanteixen un òptim trasllat.
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No vulguis anar massa ràpid. Tria

una ruta en funció del teu nivell.

�

A Catalunya
Boí Taüll Resort. Tel.: 902 40 66 40. www.boitaullresort.es
Espot Esquí. Tel.: 973 62 40 58. www.espotesqui.es
La Molina. Tel.: 972 89 20 31. www.lamolina.com
Port-Ainé. Tel.: 973 62 03 25. www.port-aine.com
Port del Comte. Tel.: 973 49 23 01. www.portdelcomte.net
Rasos de Peguera. Tel.: 93 821 17 48. www.rasos.net
Tavascan-Pleta del Prat. Tel.: 973 62 30 79. www.tavascan.net
Núria. Tel.: 972 73 20 20. www.valldenuria.com
Vallter 2000. Tel.: 972 13 60 57. www.vallter2000.com
Aransa. Tel.: 973 29 30 51. www.aransaski.com
Guils Fontanera. Tel.: 972 19 70 47. www.guils.com
Lles. Tel.: 973 29 30 49. www.lles.net
Sant Joan de l’Erm. Tel.: 973 29 80 15. www.santjoandelerm.com
Tuixén la Vansa. Tel.: 973 37 00 30. http://tuixent.ddl.net

A Andorra
Ordino-Arcalís. Tel.: 00 376 739 600. www.vallordino.com
Pal Arinsal. Tel.: 00 376 737 000/020. www.palarinsal.com
Pas de la Casa-Grau Roig. Tel.: 00 376 872 900/871 900. www.pasgrau.com
Soldeu el Tarter. Tel.: 00 376 890 591. www.soldeu.ad
La Rabassa. Tel.: 00 376 759 798. www.campdeneularabassa.ad

Val més ser previngut i  anar 

mitjanament preparat.

�

si el que busques són unes raquetes que t’acostin als

pics més alts, és el flanqueig. Dit d’una altra manera,

el caminar contra pendent. Acostuma a passar que el

peu no recolza pla i la part superior del taló pateix

més del compte. En el mercat hi ha unes raquetes

que mitjançant un sistema de torsió pivotada eviten

aquest problema, de manera que s’emmotllen a la

inclinació i el peu recolza pla a la neu.

Les primeres passes
Amb les raquetes triades i amb ganes de gaudir de la

natura com si tu i ella fossiu parella, ja ens podem

endinsar a la neu. Millor si ho fem amb uns bastons,

ja que sempre ens aniran bé per recolzar-nos. I, com

sempre, el millor és començar de la mà d’una perso-

na que en sap, que ens dirà quina és la millor tècnica

i les millors rutes que s’ajusten al nostre nivell. No es

tracta de començar a enfilar pel dret, per la primera

catifa blanca, i que després estiguem hores i hores

caminant sobre neu verge sense tenir els coneixe-

ments ni la destresa necessària. Una mala experièn-

cia pot marcar, i seria una pena quan les raquetes

són una pràctica tant agraïda. �
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