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Skimboarding
L' skimboard va sorgir fa uns 70 anys, en una platja 
de  Califòrnia,  (Laguna  Beach),  encara  que  d'una 
manera molt diferent de com avui podem concebre 
aquest esport,  gràcies a l'enorme evolució que ha 
sofert. 

Per a la pràctica de l'skimming s'usen taules de fibra 
de  vidre  i  una  escuma  d'alta  densitat  a  l'interior 
anomenada  foam,  que  les  fa  molt  resistents  i 
lleugeres. Peró també hi ha taules de fusta, que són 
unes taules diferents que normalment serveixen per 
introduir-te en l'esport però que poden ser usades 
després d'haver après en un lloc que no hagi bones 
onades de vora mar. Cal tenir en compte però, que 
si vas amb molta força i velocitat, de vegades, les 
taules de fusta també poden agafar alguna onada 
de  vora  mar,  això  si,  no  es  pot  comparar  la 
comoditat  d'agafar  una  onada  amb  una  taula  de 
foam que amb una de fusta.  També hi  ha taules 
d'epoxy.

Alguns  trucs  del  skimming són:  girs  de  diferents 
graus: 180 º, 360 º, 540 º, saltar  i  girar  la taula 
(varial) fer el mateix però saltant (shov'it) ...

Al contrari que amb les taules de surf, les taules de 
skimboard no  tenen  quilles  pel  que  són  menys 
estables  i  es  necessita  molta  pràctica  per 
controlar-les  encara  que  les  dota  d'una  increïble 
maniobrabilitat i els dóna la possibilitat de realitzar 
moltes  coses  que no serien possibles  sobre d'una 
taula de surf.

Actualment, un dels  skimmers més coneguts és Bill 
Bryan, amb 14 títols mundials, Paulo Prietto, 2 º en 

el rànquing dels EUA i Morgan Just, un dels millors 
riders del moment. També Pau Lax un dels millors 
en la modalitat de flatland.

La revolució en el skimboard espanyol va començar 
l'any 2004 més de la seva introducció al nostre país. 
Neix en un web de Huelva en un fòrum en el qual 
molts  skimers novells comencen a entaular relació. 
La majoria d'ells són de diferents llocs d'Andalusia 
com Cadis, Ayamonte i Màlaga. En aquest fòrum hi 
havia  alguns skimers que oferien la possibilitat de 
portar a Espanya taules de foam de manera que el 
nombre  de  skimboards  de  fibra  augmenta 
considerablement.

A més en aquesta època era difícil trobar informació, 
fotos  o  vídeos  relacionats  amb  l'  skimboard de 
manera  que  els  skimers decideixen  començar  a 
organitzar concentracions per conèixer-se i aprendre 
amb l'ajut dels altres.

Aquest esport té un paper notable en el panorama 
europeu tot i que encara estem molt lluny del renom 
aconseguit a països com França i Portugal. L' Skim a 
Espanya creix  dia  a  dia  a  les  nostres  costes,  i  ja 
disposem de grans comunitats skimers a Andalusia, 
Catalunya i València, tampoc ens podem oblidar de 
Menorca que, encara que no tingui un gran nombre 
de  skimers,  els que el practiquen tenen molts anys 
d'  experiència; a més de realitzar  tres campionats 
anuals  i,  no  menys  important,  comptar  amb  el 
reconeixement de països veïns.

Fa un temps no era conegut, però quan molts nens 
van anar a la platja amb aquelles taules, crec que 
aquest esport cada cop es farà més famós.

  


