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Esports

Els patinets
Breu història dels patinets

Els patinets, tal  com avui els coneixem, han estat 
objecte  d'una  gran  evolució  des  de  la  seva 
concepció els primers anys del segle XX. El que va 
començar  com una joguina per  a  nens,  avui  s'ha 
convertit  en un mitjà de transport per a totes les 
edats que resulta cada vegada més habitual veure a 
les urbs de tot el món.

Els primitius patinets eren, simplement, planxes de 
metall o fusta amb rodes, unides a un manillar. El 
seu sistema de viratge consistia en la inclinació cap 
a un costat o un altre  de l'usuari.  Aquests pesats 
vehicles  servien  d'entreteniment  als  nens  de  les 
ciutats  americanes,  sobretot.  El  cas  és  que  els 
materials  de  què  estaven  compostos  feien  dels 
patinets una joguina poc duradora, ja que el simple 
clima podria la fusta o bé oxidava els metalls.  

   

Seegway, patinet elèctric

Un patinet és una joguina/vehicle que consisteix en 
una plataforma allargada sobre dues rodes en línia i 
una barra de direcció, amb la qual llisquen els nens 
després d'impulsar-se amb un peu contra el terra. 

Tipus de patinet:

TRADICIONAL

Inicial ment el patinet, de la dècada del 1960, era 
fet de manera pràcticament artesanal en fusta amb 
rodes de goma, i la seva impulsió era donada per un 
dels peus del propi usuari. 

MODERN

A  partir  dels  anys  1990,  van  sorgir  versions 
repensades  del  patinet,  fet  amb  materials  més 
lleugers  i  resistents,  com  l'alumini,  canviant les 
antigues  rodes  de  goma  per  material  sintètic.  El 
disseny més modern i l'estructura més resistent van 
popularitzar el patinet al món. 

ESPORTIU

Aquest tipus de patinet  és un dels  més moderns, 
s'utilitza per fer acrobàcies, com en la bicicleta però 
sense pedals  i  es va posar a la venda a Espanya 
l'any 1994. 

MOTORITZAT 

També van ser desenvolupades versions impulsades 
per motor de combustible fòssil, en els quals l'usuari 
no necessita empènyer la joguina amb el peu.

 


