
S’acosta Nadal i els Reis, 
i els teus fills et demanen a crits 
els nous esquís. Ho sabem. 
No tens tot els temps que voldries 
per fer una bona recerca, 
per això nosaltres t’hem volgut 
facilitar la feina. 
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Els esquís dels teus fills
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Per una part hem parlat amb Jan Mir, promotor de Nordica i entrenador del 

CANM-C, que coneix molt bé els productes que ofereix el mercat i alhora té una 

llarga trajectòria treballant amb els més petits. Però tambe hem demanat a les 

principals marques presents al nostre país que triessin dos models. 

A veure si t’agraden.

Jan, tú tens molta experiència responent peguntes com
aquesta a molts pares, però és obligatori tornar-te-la a fer:
Quins són els esquís més adeqüats per al meu fill?
La gamma d’esquís júnior, normalment es basa en els mateixos

models corresponents a la col·lecció d’adult. És a dir, tenim a

l’abast tant material pels petits que s’inicien en aquest món, com

pels corredors amb un ús específic per a cada modalitat. Els

esquís pels més petits que s’inicien en la pràctica de l’esquí, ofe-

reixen construccions toves per facilitar el seu ús. Normalment

son nuclis sintètics els quals ofereixen lleugeresa i flexibilitat, per

fer-los més còmodes i manejables.

A l’hora d’escollir els esquis sempre tenim el dilema de quin serà el més adient.

Aquesta elecció depèn per suposat, del nivell de l’esquiador i del seu futur desenvo-

lupament. A continuació trobarem informació que ens ajudarà en la nostra tria.

I com els trio?
Quan hem d’escollir un esquí per esquiadors de nivells baixos, és preferible pecar i

declinar-nos cap a un esquí curt que no pas cap a un esquí massa llarg. Un esquí llarg

pot dificultar el maneig, frenant així l’evolució. També pot provocar fatiga, ocasionar

lesions o causar falta de motivació. En aquest cas no val la frase preferida de molts

pares “per a què duri més anys...”, ja que normalment un esquí 10-15 cm més curt

de l’estatura del nen seria el més convenient. Pels qui dominen amb fluïdesa el des-

cens de tots els nivells de pistes i fins i tot, pertanyen a algun club, podem escollir els

esquís que igualin l’alçada del nen. Pels nois ala quals els seus progressos no van

enfocats a la competició, s’ofereix un producte més versàtil i polivalent,  esquís sense

un radi determinat i incloent les ultimes tendències de l'estil lliure.

Un graó més amunt, trobem l’especialització del nen en un equip de competició, on

el corredor als 12 anys pot arribar a practicar diferents disciplines, i per poder-les

executar correctament necessita l’esquí adequat a cada modalitat. Aquests esquís

ofereixen estructures més sofisticades i complexes d’acord amb l’ús que se li donarà,

i per suposat, el nivell del corredor. 

En definitiva, tenint clar quin tipus d’esquiador és el nostre fill, el més important a

l’hora d’adquirir un esquí és dirigir-se a una botiga especialitzada i transmetre tota

la informació possible sobre el nostre objectiu. La informació precisa ajudarà al vene-

dor a aconsellar el material més adient pel petit esquiador. Si seguim totes aquestes

indicacions permetrem que el nostre fill pugui gaudir al màxim, progressar adequa-

dament i compartir l’afició de l’esquí amb tota la família.     

Moltes gràcies, Jan, ara farem una anàlisi de la oferta.
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ATOMIC
Race 8 Jr. El més venut. Pensat per aprendre i gaudir de la neu i per aquells menuts

als que els agrada la competició. Manté l’estètica de la Copa del Món, però adaptant

les prestacions tècniques als més joves. Un esquí fàcil, ideal per endinsar-se a poc a

poc en el món de la competició o simplement gaudir de la neu sense preses. Els

cracks de l’equip Atomic internacional, com Carlo Janka o Benjamin Raich, i nacio-

nal, com Pol Carreras o Xavier Salarich el feien servir de jovenets.

Mesures: 120 a 150 cm Cotes: 106,5/65/87 Radi de gir: 11 metres en 130 cm

Preu: 189,99 euros

Punx Jr. Nova entrada en la col·lecció del catàleg júnior d’Atomic. Pels joves que

volen començar a fer estil lliure amb la máxima seguretat, però amb un esquí que els

permeti gaudir i progresar. Estem davant un esquí campió, que als peus dels corre-

dors del team internacional, com Andreas Hatveit, Elias Ambuhl o Jossi Wells hoy ha

guanyat gairebé tot.

Mesures: 110 a 150 cm Cotes: 106/80/98 Radi de gir: 15,50 en 130 cm

Preu: 229,99 euros

DYNASTAR
Team Course. Pels joves méx experimentats, el nou Dynastar Team Course compta

amb les tecnologies dels adults. Proporciona una excel·lent adherència, precisió i

control a aquells joves que ja gaudeixen conduint els seus esquís en plena corba, grà-

cies, en bona part, als seu nucli de multicell amb fibres unidireccionals.

Mesures: 140 a 168 cm Cotes: 105/66/87 Radi de gir: 15 metres en 150 cm

Preu: 559 euros

6th Sense Team. Orientat als petits esquiadors que comencen a fer maniobres al

park. Gràcies al seu patí ample, ofereix una enorme estabilitat, així com una imatge

força atractiva.

Mesures: 140 a 135 cm Cotes: 104/72/98 Radi de gir: 10 metres en 125 cm

Preu: n.d. (no disponible)

ELAN
Formula QT. Aquest esquí és molt interessant pels més petits, ja que és un model

amb cotes amples, que beneficia el gir, fa que sigui més fácil, i permet que els nens

el puguin fer servir més temps que un altre. El pots utilitzar amb mides curtes, per-

què al ser ample, no es nota tant la diferencia d’amplada. A més, la nova placa Quick

Trick, que es monta sense eines i que no s’ha de foradar mai, quant els nens cambien

de bota, es pot regular fàcilment.

Mesures: 100 a 150 cm Cotes: 109/67/95 Radi de gir: 11,2 metres en 140 cm

Preu: 179,95 euros (talles 130, 140 i 150), i 159,95 euros (talles 100, 110 i 120)

Race Pro QT. És l’esquí de transició entre l’esquí júnior de sempre i un esquí de

competició del que s’anomena de taller. El Race Pro QT és ideal pels nens d’escola

d’esquí ja iniciats i que baixen sense cap mena de problema. També monta la placa

Quick Trick.

Mesures: 110 a 150 cm Cotes: 111/68/96 en - cm Radi de gir: 10,6 metres en 140 cm

Preu: 225,95 euros (talles 130, 140 i 150), i 199,95 euros (talles 110 i 120)



FISCHER
RC4 Worldcup GS Jr. L’esquí júnior de gegant per aconseguir els millors temps en

competició. Incorpora l’efectiva tecnologia Hole ski: el forat a l’espàtula i la cua, per

a reduir la massa als extrems, concentrant el pes al centre de l’esquí, així com

reduint considerablement les vibracions, aconseguint d’aquesta forma un esquí més

estable. També incorpora la placa original utilitzada a la Copa del Món, i tota la resta

de tecnologies que fan servir els adults a la competició.

Mesures: 130 a 170 cm Cotes: n.d. Radi de gir: n.d. Preu: n.d.

RC4 Race Jr. Esquí júnior dotat de la tecnologia Air Power i Fiber Tech. Imita als

grans campions de la Copa del Món, i gaudeix de cada gir amb aquest esquí de pista.

Mesures: 70 a 150 cm Cotes: 106/67/92 en 120 cm Radi de gir: 10 metres 

Preu: des de 149 euros (models 70, 80 o 90 cm i fixació amb cargols) 

fins a 209,95 euros (en les talles 140 o 150cm i fixació amb rail)

HEAD
Supershape Team LR. Model d’esquí específicament pensat pels júniors, amb les

mesures adaptades. Es tracta d’un model versátil, que pot ser usat tant a les pistes

com fora d’elles, i que facilita l’aprenentatge. Destaca per la seva comoditat, i és una

gran opció com a primer esquí de qualitat pels menuts que volen fer les seves pri-

meres esquiades. El model ha estat un èxit en vendes, i molts han estat els usuaris

que han comentat que varis germans seus s’han iniciat amb ell gràcies a la seva

durabilitat.

Mesures: 87 a 157 cm Cotes: 103/65/90 Radi de gir: 9,6 metres en 127 cm

Preu: 188,65 o 203,95 euros, en funció de la seva longitut

World Cup Race. Model d’esquí per nen d’altíssima qualitat, versió júnior de la

gamma World Cup i i.Supershape d’adult, compartint estètica, inspiració, i adaptació

en els models usats pels campions olímpics Bode Miller o Lindsey Vonn. Va adreçat

als nens que ja tenen un cert domini d’aquesta disciplina, amb un bon nivell tècnic.

Ha estat un dels models que ha generat una demanda major.

Mesures: 120 a 160 cm Cotes: 111/67/95 Radi de gir: 10,8 metres en 140 cm

Preu: 305,95 euros

NORDICA
Ace of Spades Jr. Esquí dissenyat pels més menuts que es senten identificats amb

el món del estil lliure, i que volen crear les seves primeres piruetes dins el Park&pipe.

El seu disseny revolucionari amb colors moderns, la seva construcció lleugera i

resistent, i els seus acabats de doble espàtula el converteixen en la millor oportuni-

tat pels que comencen.

Mesures: 108 a 148 cm Cotes: 109/76/99 Radi de gir: 12 metres en 138 cm 

Preu: 278,95 euros

Team Jr Race. Esquí creat per a petits perfeccionistes en pista o corredors que par-

ticipen en les primeres curses. El seu disseny atrevit, amb colors llampants i la seva

construcció monocasc, lleugera i flexible, fan d’aquest esquí el més apropiat per

millorar la tècnica i poder ser el més ràpid.

Mesures: 70 a 140 cm Cotes: 100/66/89 en 90 cm Radi de gir: 5 metres

Preu: 200,95 euros (talles 120 a 140 amb fixació FAS-M7.0F), 189,95 euros (talles 120

a 140, amb fixació FAS-M4.5F), 178,95 euros (talles 100 a 110, amb fixació FAS-

M4.5F), i 166,95 euros (talles 70 a 90, amb fixació FAST-M4.5F)
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La cara de felicitat d’aquest nen amb

els Race 7 Jr als peus ja ho diu tot

Per als nens que busquen noves sen-

sacions, res com el Mango Plum 40
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ROSSIGNOL
Radical SL Pro. Dotat amb la nova tecnologia de la Copa del Món en eslàlom. Amb la

tecnologia i la investigació del servei de curses. Dissenyats amb un flex equilibrat,

especialment adaptats als joves campions. Aquest model fa servir la mateixa cons-

trucció de sandvitx i el mateix nucli de fusta que el seu referent adult, incloent la tec-

nologia Slant Nose. Construcció: nucli de fusta, sandvitx rectangular, estructura

100% de fibra de vidre.

Mesures: 132 a 150 cm Cotes: n.d. Radi de gir: 10 metres en 150 cm

Preu: 549 euros (amb fixació AXIAL WC 120 S), 499 euros (amb fixació AXIAL Race 100

S Open)

Radical RSX. Orientat als esquiadors júniors, perquè es vagin superant i per a què

desenvolupin de mica en mica la seva tècnica. Construcció: nucli de fusta, sandvitx

rectangular, estructura 100% de fibra de vidre.

Mesures: 110 a 120 cm Cotes: 108/65/91 Radi de gir: 8 metres en 120 cm

Preu: 294 euros

SALOMON
Race 3VJR. La tecnologia de competició de Salomon adaptada a la nova generació de

campions. Precisió, acceleració, adherència, potència, control i estabilitat en una

placa més flexible pels joves esquiadors. Adreçat als nens que volen fer eslàlom, i als

joves corredors de club. 

Mesures: 130 a 137 cm i 133 a 151 cm Cotes: 105/63/88 (130cm), 110/64/93 (144cm)

Radi de gir: 10,0 metres en 130 cm 

Preu: 399,95 euros (amb fixació 399,95 euros), 359,95 euros (amb fixació L10)

Shogun Jr. Un esquí all mountain per a nens, amb una amplada específica en rela-

ció a la seva longitud. Dissenyat per l’aprenentatge dels nens a la vegada que creixen.

La seva amplada és progressiva, de 76 a 85 mm, per optimitzar la flotabilitat i manio-

brabilitat en capa etapa de creixement. Els esquiadors més petits i lleugers flotaran

amb menys superfície i necessiten menys esforç per moure els esquís. Aquest

Shogun ofereix una bona adherència sobre neu trepitjada, bona flotabilitat en neu

tova, i versatilitat al parc.

Mesures: 110 a 140 cm Cotes: 106/80/98 Radi de gir: 17,0 metres en 120 cm

Preu: 199,95 euros (amb fixació TZ5), i 239,95 euros (amb fixació NZ7)

VÖLKL
Racetiger GS/SL. El germà petit dels Racetiger SL/GS, en quant a estètica i rendi-

ment, adaptat als esquiadors més joves. Les promeses de l’esquí tenen en aquest

model tot el necessari per aconseguir els millors cronos a l’entrenament i a la com-

petició, ja que presenten un nucli de fusta d’alta qualitat. En funció de l’estil del nen

o nena, es poden triar entre el vermell, gegant, i el groc, d’eslàlom.

Mesures: 130 a 160 cm Cotes: 108/68/94 Radi de gir: 13,5 metres en 150 cm

Preu: 295 euros (amb fixació M 10.0 Contact Control si), 275 euros (amb fixació M 10.0

EPS) i 265 euros (amb fixació M 7.0 EPS) *Aquestes dades són del model d’eslàlom

Racetiger Jr Motion. Pels menuts que estan començant, el Racetiger ofereix una

construcció acord i inclou un sistema de fixació integrada Júnior 3 Motion, la qual ofe-

reix la màxima seguretat i afavoreix la flexibilitat omnidireccional al centre de l’esquí.

Mesures: 80 a 150 cm Cotes: 106/66/86 en 120 cm Radi de gir: 10 metres 

Preu: des de 190 euros

Els Nordy de Nordica els agrada tant

que no se’ls voldran deixar prendre mai

Jove esquiadora amb els 

Nice One de Head als peus


