
MATERIAL 

El material utilitzat per un fondista varia totalment depenent del seu nivell i del ús que en faci; són totalment 
diferents els esquís utilitzats per un fondista esporàdic que per un que es dedica a la competició. 
El que cal es anar a una botiga especialitzada on ens aconsellaran sobre l’esquí més adequat al nostre nivell; 
també miraran, en cas de ser esquís de ceres, que la duresa de l’ esquí sigui la convenient al nostre pes.  
El quadre següent orienta sobre el tipus d’esquís que cal utilitzar segons el nivell del esquiador: 

Tipus Condició 

física 

de l’esquiado

r 

Condició 

tècnica 

de l’esquiado

r 

Tipus de 

esquí a 

comprar 

Tipus de Pista Preu 

aprox.(€

) 

Competició Nivell alt Molt bona 

tècnica 

Esquí de 

ceres.Molt 

lleuger 

( 44 mm ) 

Traçades amb 

màquines 

especialitzades

. 

300 

Entrenamen

t 

Nivell bo Bona tècnica Esquí de 

ceres. ( 44 

mm ) 

Traçades 

mecànicament. 

250 

Passeig Variable Poca tècnica Esquí 

d’escates o 

microescate

s 

( 47- 53 mm 

) 

Traçades 

mecànicament 

120 

Excursió Variable Poca tècnica Esquí 

d’escates 

( 56 mm o 

mes ) 

Pistes no 

traçades. 

180 

Muntanya Nivell alt Molt bona 

tècnica 

Esquí de 

més de 60 

mm 

d’amplada 

Fora 

pistes.Amb 

grans 

pendents. 

250 

 

El material per tècnica clàssica: 

Per poder exercir la força de les cames que ens impulsa en l’esquí de fons, necessitem un punt d’adhesió de 
l’esquí ala neu que es troba a la part central de l'esquí, el pont; si no tinguéssim aquesta adhesió ens seria 
impossible de realitzar qualsevol pujadeta ja que l’esquí lliscaria enrere. 
L’ adhesió del pont a la neu i la retenció es produeix per mitjans diferents depenent del tipus d’esquí de clàssic: 
Esquís d’escates: La sola té en el centre unes ranures més o menys perpendiculars en relleu que permeten 
l’avanç però no el retrocés de l´ esquí. Reben aquest nom ja que tenen una forma similar a les escates d’un 
peix. Acostumen a ser esquís tous per facilitar l’adhesió a la neu. Aquests esquís són els utilitzats pels 
principiants ja que és el més senzill i els esquís no requereixen manteniment, per això són d’escates tots els 
esquís de lloguer; aquests esquís són més lents que els altres perquè a les baixades les escates produeixen un 
fregadís sobre la neu que frena. 
Esquís amb sola química o “ microescates”: Els poros de certs materials fan que la neu quedi adherida a l’esquí 
i així eviten la lliscada enrere. Aquests esquís són poc utilitzats tot i que són més ràpids que els d’escates però 
la seva efectivitat depèn del tipus de neu. 
Esquís de ceres: Tenen la sola llisa a la que s’apliquen, productes anomenats ceres que s’adhereixen a la neu. 
Es el millor sistema tot i que es necessita experiència per triar la cera doncs aquesta dependrà del tipus de neu, 
de la temperatura de la neu del grau d’humitat ambiental etc . Són els esquís utilitzats pel participants en 
competició i per esquiadors amb gran domini de la tècnica. Aquests esquís tenen doble funció: per una banda 
han d’ impulsar cap endavant, i per altra banda també han de permetre el lliscament. 
Com hem dit l’esquí té un pont; al carregar ( total o parcialment ) el pes del cos sobre un esquí i al fer força per 
impulsar-se es venç la resistència del pont i el sistema de retenció, ja siguin escates, ceres o microescates, 
entren en contacte amb la neu adherint-si i permeten així avançar. 
A les baixades que es quan tenim el pes del nostre cos repartit entre els dos esquís el pont queda aixecat 
permeten així un major lliscament i per tant adquirir més velocitat. 



Es per això que cal comprar els esquís de clàssic adequats al pes de l’esquiador ; doncs si s’agafen uns esquís 
de pont massa dur i es pesa poc o no se sap esquiar massa hi haurà menys adherència a la neu i al pujar es 
lliscarà enrere, si al contrari es pesa massa i els esquís tenen el pont massa tou l’esquiador quedarà “ clavats “ 
a la neu i tot i que pujarà sense gaire esforç alhora de baixar no lliscarà. 
Les botes a la tècnica clàssica són baixetes de manera que deixen el turmell molt lliure per facilitar el 
moviment. 
Els bastons han de ser lleugers però al mateix temps resistents. Per saber la mida adequada cal multiplicar 
l’estatura del esquiador per 0’89.  
 
RELACIÓ APROXIMADA DE LA MIDA (cm) I TIPUS D’ ESQUÍS PER TÈCNICA CLÀSSICA EN FUNCIÓ 
DEL PES: 

PES Mida (cm) i tipus d’esquí 

per a 

COMPETICIÓ: Esquís 

de ceres: 

 Mida (cm) i tipus 

d’esquí per a 

INICIACIÓ: Esquís de 

escates: 

Mes de 90 Kg 210 durs 210 mitjans o durs 

80-90 Kg 210 durs 210 mitjans o durs 

75-80 Kg 210-205 durs 210 mitjans o durs 

70-75 Kg 210 mitjans 210 tous o mitj./ 205 durs 

65-70 Kg 210 tous/ 205 mitjans  205 tous o mitj./ 205 durs 

60-65 Kg 205 tous/ 200 mitjans 205 tous o mitj./200 durs 

55-60 Kg 200 mitjans 200 tous o  mitj./195 durs 

50-55 Kg 200 tous/ 195 mitjans 200 tous o mitj./195 durs 

45-50 Kg 190 tous/ 185 mitjans 195 tous o mitj. / 190 durs 

Menys de 45 Kg 180 190 tous o mitjans 

  

El material en tècnica de patinador: 

Els esquís no necessiten adhesió ni per pujar i només han de lliscar. 
La construcció, el disseny del pont, els materials i altres innovacions s’encaminen a buscar una major velocitat i 
estabilitat de l’esquí.  
Els esquís són més curts, amb la sola llisa i amb la espàtula arrodonida. 
Les botes de patinador són més altes i menys flexibles per facilitar l’equilibri però a l’ igual que les de clàssic 
han de facilitar el moviment del turmell per l’impuls. 
En els darrers anys s’està innovant molt i creant botes cada cop més compactes fins al punt que l’any passat la 
casa Salomon va treure un nou model “ Pilot “ en que la bota no només queda agafada a l’esquí per la part 
davantera sinó que també queda unida a aquest per la part del darrere mitjançant una llengüeta de plàstic que 
uneix la bota a l'esquí; aquest nou sistema ha estat molt ben acceptat sobretot en el món de la competició. 



Els bastons que s’utilitzen són més llargs ( 10cm) que els utilitzats en tècnica clàssica de manera que han 
d’arribar a la barbeta de l’esquiador. D’aquesta manera poden fer l’impuls més gran . 

RELACIÓ APROXIMADA DE LA MIDA (cm) I TIPUS D’ ESQUÍ PER A TÈCNICA PATINADOR EN FUNCIÓ 
DEL PES: 

PES Mida (cm) i tipus 

d’esquí per a 

COMPETICIÓ: 

 

Mida (cm) i tipus 

d’esquí per a 

INICIACIÓ: 

 

Mes de 90 Kg 200 durs 200 mitjans o durs 

80-90 Kg 195-200 durs 195-200 durs 

75-80 Kg 195-200 durs 200 mitjans o durs 

70-75 Kg 195-200 durs 210 tous o mitj./ 205 durs 

65-70 Kg 195 durs/ 200 mitjans 210 tous o mitj./ 205 durs 

60-65 Kg 195 mitjans 205 tous o mitj./ 200 durs 

55-60 Kg 190 durs 200 tous o mitj./ 195 durs 

50-55 Kg 185-190 mitjans 200 tous o mitj./ 195 durs 

45-50 Kg 185 mitjans/ 180 durs 195 tous o mitj./ 190 

durs  

  



La roba 

 
En l’esquí de fons la roba que s’utilitza varia molt segons el nivell de l’ esquiador.  
Per una banda si s’esquia per entrenar es porten tres capes de roba :  
La primera capa es la que va sobre la pell i es de roba sintètica normalment de polièster o 
de polipropilè que cobreix el tronc i les cames i proporciona calor al cos. Aquesta roba és la 
que s’anomena “ roba tèrmica “ ja que està feta especialment per aquests casos i va molt bé 
per a combatre les baixes temperatures. Cal evitar que aquesta primera capa de roba, que és 
la que està en contacte amb la pell, sigui de cotó o de niló ja que impediria la transpiració 

corporal. La segona 
capa està formada per la roba que ja pot anar a l’exterior. 
Acostuma a ser malles i un jersei; però sense dubte el 
millor es una granota elàstica que s’adapta molt bé al cos i 
facilita el moviment. Aquestes malles o la granota també són especials 
per l’esquí de fons, molt semblants a les usades en atletisme, tenen més 
protecció a la part del davant que es la part del cos que talla el vent. En 
cap cas, si estem entrenant, utilitzarem les granotes o els pantalons que 
s’acostumen a portar per fer esquí alpí ja que són molt més incòmodes i 
no van gens bé per a realitzar el moviment de l’esquí de fons.  

La tercera capa de roba acostuma a ser una jaqueta o una armilla; en 
tot cas seran lleugeres i de forro polar. La seva funció 
és tallar el vent, això si deixant transpirar. 
Una altra cosa molt important és cobrir-se bé el cap ja sigui amb un 
gorro, no massa gruixut, o amb una cinta ja que encara que 
sembli mentida així s’eviten moltes pèrdues de calor. I no cal oblidar 
el peus ni les mans. Pels peus és recomanable uns mitjons de llana 
ja que són molt calents i no impedeixen la transpiració; i si 
és un dia de molt fred fins i tot es poden posar sota d’aquests uns 
mitjons de polièster o de polipropilè que actuaran igual que la capa de 
roba tèrmica. A les mans és necessari l’ús de guants, molta gent 
porta també uns guants tèrmics sota dels altres. No es recomanable 
usar els mateixos guants que els d’esquí alpí ja que són molt aparatosos i impedeixen 
el moviment dels dits. 
I el que és més important, les ulleres de sol; fins i tot els dies ennuvolats cal portar-les 

ja que la neu actua com un mirall reflexant els rajos solars cap als esquiadors. 
Cal destacar que quan es fan competicions es va molt més lleuger de roba ja que amb la pròpia velocitat i 
treball corporal l’esquiador no té fred, així que només cal portar la capa de roba tèrmica i una granota elàstica 
al damunt. 
Com hem dit al principi la gent que s’inicia en l’esquí de fons porta una roba totalment diferent ja que 
simplement camina per la neu així que caldrà que vagin molt més abrigats i sobretot que portin a sobre una 
capa de roba impermeable que evitarà la sensació de mullat al caure a la neu. 

Texts d'Aloma Combalia 

 


