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Esports

Què és el parapent?

Un  parapent  és  una  aeronau  feta  únicament  de 
corda i tela i no disposa de cap estructura rígida 
apart de la cadira del pilot. 

Parapent

És  similar  a  un  paracaigudes,  però  amb  la 
diferència fonamental que està dissenyat per volar 
i  no per obrir-se  durant una caiguda  lliure.  Per 
simplificar, podem dir que un parapent "vola" i un 
paracaigudes "cau poc a poc".

El vol amb parapent és dels vols més lents que pot 
experimentar un home.

Al contrari  del que molta gent pensa, el pilot no 
salta des d'una muntanya, d'un penya-segat o d'un 
avió,  com en el  cas  d'un  paracaigudes,  sinó  que 
s'enlaira  des  d'un  punt  elevat  del  relleu  amb  un 
mínim de desnivell  que permeti  tenir  una altura 
mínima suficient per enllaçar corrents ascendents 
que prolonguen el vol durant hores. 

Un  parapent  no  està  dissenyat  per  suportar  una 
obertura  sobtada  com  ara  un  paracaigudes  i 
l'enlairament es fa de forma suau i des del terra.

Inici del salt

Es tracta de poder enlairar, volar i aterrar amb una 
ala  flexible pels mateixos  mitjans del pilot,  és a 
dir, a peu. L'ideal seria des d'una vessant no gaire 
inclinada i encarada a un vent moderat d'uns 10-20 
km/h, o menys encara si es pretén volar prop de la 
costa, ja que l'aire tindrà una major densitat allà a 
causa  d'unes  pressions  atmosfèriques  i  humitats 
relatives  més elevades.  Després  el  pilot  s'asseurà 
còmodament  en  una  cadira  o  arnès,  units  a  les 
bandes de suspensió mitjançant dos mosquetons.

Parapent  en ple vol

El pes de tot  l'equip, sol  ser  d'uns 25-30 kg  , 
encara que hi ha equips per muntanya amb una 
massa  aproximada  d'uns  8  kg.  El  pilot  i, 
ocasionalment,  el  passatger  de  parapent  van 
equipats  amb  l'equip  de  seguretat  obligatori: 
cascs i paracaigudes d'emergència i amb diversos 
instruments  electrònics:  variòmetre o  altivario, 
GPS i equip de ràdio. 

Generalment fa falta roba perquè quan estiguis 
practicant parapent no tinguis sensació de fred.


