
Flocs

La cara de satisfacció que sempre poses quan gaudeixes d’una baixada o quan arri-

ba l’hora de plegar i tornar cap a casa, es pot tornar en tot un símptoma de preocu-

pació i d’estar fins els nassos sinó has estat llest i t’has calçat la bota que no et toca.

De botes, n’hi ha de molt tipus, i segur que hi ha una que s’ajusta a la morfologia del

teu peu. Ja pots calçar els millors esquís, que si la bota no és l’adequada no aniràs

enlloc. A dia d’avui, el ventall d’opcions és molt ampli, responen efectivament a la

canya que els fotràs, i la majoria de botes del mercat se’t poden personalitzar, de

forma que les trobaràs molt més còmodes i efectives.

Així, doncs, abans d’encapritxar-te d’unes botes en concret, recorda:

1. No hi ha res com anar a una botiga especialitzada i posar-te en mans d’un

botiguer que hi entengui.

2. Has de saber què és el que busques, si comoditat, rendiment o una barreja

dels dos. No cal que et diguem que quan més còmodes millor, però, a major

comoditat, menys prestacions, en teoria. La clau és trobar l’equilibri.

3. A la botiga t’han de mesurar bé el peu amb un mesurador

específic. I el número de la teva bota ha de ser el que surt a

l’indicador, ni un número més, ni un de menys. La cre-

ença popular que t’ha d’anar una mica gran pel tema dels

mitjons, és falsa. I, per lògica, més petita no pot ser.

4. El dia de la compra, si pots porta els mitjons que

després faràs servir a l’hora d’esquiar.

5. No hi ha una bota per a tots els peus, ja que tots

els peus són diferents. Per això, avui dia les botes gai-

rebé es fan a mida. Es poden personalitzar, ja sigui

gràcies als botins termoformables, a la deformació de

carcasses o amb plantilles que s’escalfen.

6. Si hi ha botes d’home i de dona és per alguna raó.

Les característiques físiques de les dones són diferents a

les dels homes, i d’aquí  que per això aquestes darreres

tinguin el taló una miqueta més baix, i que com a norma,

siguin molt més càlides.

Davant una temporada d’esquí que es
presenta apassionant, creiem oportú
tornar a insistir en la necessitat de
calçar unes bones botes. Quan diem
bones, no volem dir que et costin un
ronyó, sinó que s’ajustin bé als peus, al
teu nivell, a l’ús que en faràs.

amb les botesno es juga
7. Fixa’t en els avanços tecnològics de les botes. Si les marques inverteixen en

investigació per mirar d’oferir-te el millor calçat possible no és perquè sí. El siste-

ma Soma-Tec de Fischer o el Live Fit d’Atomic tenen la seva raó de ser.

8. Lògicament, com a tot a la vida, quants més diners et gastis, millors botes

tindràs; de més prestacions gaudiràs i millor serà la seva personalització. L’ideal

seria començar amb una bota de preu mitjà, i a  mesura que es progressa, anar

millorant, ja que tu mateix notaràs que es queda curta.

9. Probablement, quan vagis a una botiga, si el botiguer et demana quina mena

de bota vols, la teva resposta serà que a poder ser que sigui còmode i bona.

Malauradament, no es pot tenir tot, has de pensar que quan més estreta, la forma,

i dura, índex de flexió, sigui la bota, major seran les seves prestacions, però menor

la seva comoditat.

10. Preparació física, complexió, forma d’esquiar i nivell tècnic. Sobre

aquests quatre pilars s’hauria de recolzar la teva decisió de compra. Això sí, per

estrany que sembli trobar una bota que combregui amb les característiques del

teu peu és possible, si es fa una bona personalització. �
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