
Amb la vista no s’hi juga

D’ulleres o màscares n’hi ha de molts tipus i de dife-

rents preus. Les pots comprar a molts llocs, però

abans de ficar la mà a la cartera hauries de pensar si

les ulleres que compres són les més indicades per a la

neu. Deixa de banda si són més econòmiques o si són

més maques que d’altres, quan estem a la neu hem de

fer servir unes ulleres o màscares adients, que hagin

estat pensades per a aquesta finalitat, amb unes mun-

tures específiques, dissenyades per augmentar la pro-

tecció i amb uns vidres d’alta qualitat, que filtrin de

forma efectiva la radiació nociva. Cal pensar que hi ha

molts tipus de vidre, però a nosaltres ens interessen

unes ulleres que filtrin la radiació luminosa, l’ultravio-

leta i l’infraroja, ja que sinó en disminuir la llum de l’ull

augmenta el tamany de la pupil·la, afavorint el risc a les

radiacions nocives.

Quantes vegades has sentit com la teva mare et deia,
si et compres unes ulleres de sol que siguin bones.
Aquestes sàbies paraules no volen dir que et compris
les més cares, sinó les que et garanteixen la màxima
protecció a la neu davant la incidència dels rajos
solars.

qual es pot veure afectada per a una exposició curta

però intensa o per dosis menors i repetides, que poden

esdevenir maculopaties degeneratives, amb una pèr-

dua important i irreversible d’agudesa visual o, fins i

tot, la pèrdua total de la visió.

Tots aquests efectes es veuen accentuats pel marc on

practiquem els esports d’hivern –ja que en paisatges

nevats la llum solar rebota sobre la neu, reflectint-se

amb un 80% més d’intensitat aproximadament–, sense

oblidar-nos que la radiació acostuma a pujar un 10%

per cada mil metres d’alçada,  i que donada la dismi-

nució de la capa d’ozó de l’atmòsfera es filtra una gran

quantitat de radiació ultravioleta. En resum, que no

costa res prendre un seguit de precaucions ja que, com

deia la mare, amb la vista no s’hi juga. �
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Tres tipus de radiacions
La radiació solar es divideix en tres tipus: la radiació

visible o lumínica, els rajos infrarrojos, que trasmeten

calor, i la radiació ultravioleta (UV). Aquestes dues

darreres, especialment l’UV, poden ser molt dolentes

per a la vista si es reben de forma descontrolada, ja que

poden fer malbé diferents estructures del globus ocu-

lar. Sino ens protegim adequadament es poden danyar

diferents components de l’ull. El punt més habitual-

ment danyat en els esquiadors insconscients és la còr-

nia, provocant la queratitis actínica, procés molt

dolorós provocat per una dosi molt alta, encara que

curta, de sol. Comença quan han passat unes hores de

l’exposició al sol i provoca un intens dolor a l’ull que, si

l’has patit, segur que no l’oblides. Per sort, en unes 24-

48 hores es pot curar o millorar. Altres estructures

susceptibles d’espatllar-se a causa d’una exposició

incorrecta als raigs solars són el cristallí o la retina, la


