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Fixa't els esquís
✒ �Mestre Tin Jordi Play

Partint de la base que les has cuidat com calia quan no demanaven ser utilitzades,
quan te les vulguis tornar a posar tant sols hauràs de fer dues coses. 
Primer, si no estan del tot lluents, netejar-les i, segon, regular-les a les teves
característiques com a esquiador. Per fer el primer punt no cal que vagis a la boti-
ga, almenys que no t’hagin talla’t l’aigua a casa. N’hi ha prou amb que els posis una
mica d’aigua. Una mica, i pensa que si les has tapat com havies de fer no serà del
tot necessari. Ara no vulguis fer el teu particular transvasament de l’Ebre, i tampoc
els apliquis una pressió massa forta. Un cop seques, les ports lubrificar amb algun
aerosol antioxidant, el qual trobaràs a les ferreteries o botigues especialitzades.

Regula, regula nena
La feina més important que s’ha de fer amb el tema de les fixacions és regular-les.
Aquesta operació la pots fer a casa teva, com també hi ha qui ho fa a pistes.
Però, partint de la base que has dut els esquís a l’inici de la temporada perquè els
donin una ullada, no estaria de més que també demanessis que et controlessin el
tema de les fixacions. Com tot, és una cosa sencillza, però té el seu truquet.
Quan es regula una fixació s’ha de tenir en compte que en el moment de calçar la
bota la pretensió treballi, entenent per aquesta la força que per si sola fa la fixació
quan es calça l’esquí. Hi ha fixacions, com és el cas de les Salomon, que tenen un
sistema que t’avisa si la regulació està ben feta o no; o d’altres, com Atomic, que
gràcies a la seva fixació intel·ligent –arribarà en breu–, tant sols hauràs de mirar
si la paraula és ‘OK’. Si és així, voldrà dir que estan bé.

La fixació sempre ha d’anar en funció del nivell i del pes

Però, pot ser que et preguntis què és el que cal regular. Doncs ni més ni menys
que la duresa. Aquesta sempre haurà d’anar en funció del nivell que tinguis i del
pes. Són moltes les persones que es pensen que pel fet de portar la regulació
més ajustada anirà més segur. De més segur sí que anirà, ja que probablement
no se’ls podrà treure ni quan vagi a fer un riu. Ara bé, estarà per veure si li saltarà
quan faci falta. És a dir, en el moment adequat, evitant així que en una caiguda,
tonta o no, l’esquí quedi fixa’t a la bota i es produeixi la tant temuda lesió de
genoll. Per si no ho has entès. Si les portes fluixes i fas un saltet i et salten les
fixacions, voldrà dir que en funció del teu nivell les hauries de portar més ajusta-
des. Pensa que també et pot saltar en un viratge si entres ‘a sac’, i si això passa
no m’agradaria estar en la teva situació, amic.

Paral·lelament a l’evolució dels esquís, les fixacions han

experimentat en els darrers anys una evolució conside-

rable. Cada cop tenen més prestacions i cada cop més

aquestes prestacions són més bones. Però, perquè la

resposta que doni a l’esquiador sigui la correcta, aques-

tes fixacions han d’estar en un bon estat.

La millor opció és que sigui un professional 
qui reguli les fixacions

A aquells que no els salta gairebé mai és als esquiadors que competeixen, doncs
les porten molt fortes –valors entre el 12 o el 16–, mentre que si no et dediques
a la competició i el teu nivell és el bó, i en funció del pes, les podràs dur  fins el 9
o el 10, tot i que al 8 ja aniries bé. La regulació de les fixacions es regeix per una
norma DIN ISO 11088, la qual té en compte el pes, l’alçada, la longitut del peu,
l’edat i el nivell. Un esquiador de 70 kilos, segons aquesta taula, li pot correspon-
dre un 7, però també li pot correspondre un 5 o un 9, tot depén dels paràmetres
de la norma. 

Pensa que…
Si has fet totes les passes com cal i no tens la cura suficient, de res servirà
l’atenció que els has dedicat. Les fixacions són una joguina delicada. Vigila
com portes els esquís al cotxe, més encara si vas a esquiar en un autocar i
els col·loquen com si es tractés de bestiar. I quan et treguis i et posis els
esquís no vulguis anar massa ràpid ni fer-ho de qualsevol manera. Feina ben
feta no fa destorb.

Regulació de la duresa de la talonera, segons la norma DIN ISO 11088.1

Amb la fixació intel.ligent d'Atomic tot serà molt més fàcil.

Per no viure situacions com aquesta, hauries de dur les fixacions 
ben ajustades.

En aquest cas, el que es regula és la duresa de la puntera.2

El dit assenyala la pretensió: 
la força que per sí sola fa la fixació quan es calça l’esquí.3 Amb l'assessorament 

de Marc, Ski Man.

Com que en aquesta secció del que es tracta és de no fer volar coloms, et reco-
manem que la fixació sigui regulada per un professional. Tu mateix, les teves
cames estan en joc.

Amb la col.laboració de Quim Frigola 
i Marc Gombau d’en Marc, d’Skiman&Co


