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sinó transmet la pressió adequada que ha de transmetre
a la fixació, aquest gruix li pot ser de gran ajuda, per
esquiar millor i per gaudir d’una major seguretat.

Millor conducció en el viratge
Calçant un gruix d’aquests es pot conduir millor l’esquí
en el viratge, sempre i quan et faci falta aquest gruix, ja
que no sempre és necessari. 
Fixa’t que quan tu et calces la bota, aquesta queda més
alta de la part del taló que de la puntera. Aleshores, el
que es fa en aquesta operació és pujar la part del
davant, la que queda més baixa. Normalment, aquest
gruix no es posa al taló, tot i que en alguns casos excep-
cionals també, tot depèn de la persona en qüestió i de
la seva problemàtica, ja que el que sempre es busca és
tenir un major control de l’esquí. 

També es pot posar al taló i a la puntera. Si es guanya
en alçada, hi ha més braç de palanca, millor clavada de
cantells. Fins i tot en competició, es fan servir aquests
gruixos per arribar al màxim d’alçada, en cas que l’alça
no li doni prou. A major alçada, millor clavada de can-
tells i braç de palanca, ja que s’està més amunt, i hi ha
millor estabilitat mentre s’està negociant la corba. Per
contra, si estàs més baix, es perd estabilitat i clavada de
cantells, per això avui dia tots els càrving van amb alça. 

Tipus d’alça
De tipus d’alça n’hi ha molts. En aquest tema hi ha dues
qüestions. Hi ha l’alça pròpiament dita, que només alça
la bota sencera per sobre de l’esquí i no influeix en el
comportament de l’esquí, i després una placa que és
una alça que sí que influeix en el comportament de

l’esquí. És tota una peça i endureix el patí. Qui portava
aquest esquí -el de les fotos- li interessava endurir el
patí per córrer més. 
Aquests gruixos també serveixen per corregir defectes
físics. Gent que té una cama més curta que l’altra, per
compensar aquesta diferència, o per una persona que
pateixi de genolls, ja que si es porta la punta del peu una
mica més alçada s’ajusta més l’esquí i per tant es gaudeix
d’una major efectivitat.
D’aquestes plaques, n’hi ha de diferents gruixos. El
màxim és de quatre mil·límetres i el mínim de dos. El
material és plàstic, amb cinta de dues cares. L’únic que
s’ha de vigilar és que tota la puntera hi quedi recolzada.
Ara bé, tothom que es vulgui posar enginys com
aquests, ha d’anar a un lloc especialitzat i explicar-li a
un preparador d’esquis, com el Marc, el què vol fer. !

el taller

!
Per a les persones que no saben per
quin motiu no acaben de treure el
màxim rendiment a la seva traçada,
que veuen que els falta estabilitat, pre-
cisió, una solució tan senzilla com afe-
gir una alça a la fixació pot ser de
gran ajuda. És més, les persones que
tenen algun defecte físic, com ara
una cama marcadament més curta
que l’altra, també obtindran una bona
recompensa decantant-se per aquest
nou suport.
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Augmenta el gruix de l'alça

L’esquí que es compra en una botiga especialitzada nor-
malment no porta mai aquest gruix que motiva aquest
article. Pensa que no parlem d’alça, sinó que parlem de
gruix. Són uns gruixos que es posen a sobre de l’alça.
Aquest afegit té com a finalitat ajudar a l’esquiador a
tenir un major control sobre l’esquí, a la vegada que
també té una funció correctora. Així, per exemple, si
l’esquiador no va ben posicionat del tot, ben tirat endavant,

En aquesta imatge s’aprecia una fixació amb l’alça
que porta el gruix i l’alça que no el porta.!

De gruixos com aquest, n’hi ha de diferents
tipus, però tots acostumen a ser de plàstic.!

L’únic que s’ha de vigilar és que
tota la puntera hi quedi recolzada. !

D’aquestes plaques hi ha de diferents gruixos. El 
màxim és de quatre mil·límetres i el mínim de dos.!


