
Si el vent bufa amb molta força el fil o la milotxa poden
trencar-se.

Segons el tipus de milotxa, el vent mínim que necessita
per a volar és diferent. El mateix passa amb el vent
màxim que suporta sense trencar-se.

3DUWV�G
XQD�PLORW[D
Una milotxa típica està formada per les següents parts:

• /D�YHOD: Normalment és de tela o paper. No ha de
deixar passar el vent i ha de ser tan lleugera com
siga possible.

• /
HVWUXFWXUD:� Dóna la forma a la milotxa i li
proporciona rigidesa. Generalment és de fusta,
canyes o tubs de fibra de vidre, fibra de carboni o
alumini. Els que van en vertical s'anomenen
OODUJXHUV i el que creuen són els WUDYHVVHUV. Ha de
ser resistent i pesar poc. L'estructura queda a la part
de darrere de la milotxa.

• /D� EULGD�� Unix la milotxa amb la línia de vol i
repartix les forces generades pel vent. El punt on
s'unixen la brida i la línia s'anomena SXQW� GH
UHWHQLPHQW� R� GH� UHWHQFLy. La posició d'aquest

determina l'angle de vol. Una brida mal dissenyada o
mal ajustada pot fer que la milotxa no vole.

• /D�OtQLD� És el fil que unix la milotxa amb la persona
que la fa volar. Tradicionalment es feia servir fil de
cotó o fil d'empalomar, però actualment s'utilitzen
fils sintètics com ara el niló o el polièster.

• /D� FXD� Dóna estabilitat a la milotxa. La llargària
varia segons el model de milotxa. Hi ha tipus de
milotxes que no necessiten cua perquè l'estabilitat
l'aconseguixen per altres mètodes.

2Q�YRODU�XQD�PLORW[D
Per a que vole sense problemes, una milotxa ha de fer-
se volar a un lloc ben obert. La platja és el lloc ideal.
Dins del possible no han d'haver-hi edificis ni arbres al
costat d'on vinga el vent.

El millor lloc és sense dubte la platja quan el vent bufa
de mar cap a terra.

Si som a un lloc que no siga pla del tot, el millor és
pujar a la part més alta, on el vent és més regular.

Un lloc molt roín per a volar és darrere dels edificis,
dels arbres grans o de les muntanyes perquè es
produixen turbulències. Les turbulències fan que la
milotxa vole malament o fins i tot que no vole.

Si no hi ha cap altre lloc millor cal alçar la milotxa
suficientment per a buscar el vent més net, és a dir,
amb menys turbulències.

Per exemple, si som a la platja però el vent bufa de
l'interior i hi ha edificis a prop, hem d'intentar alçar la
milotxa per damunt dels edificis. Només allà dalt
aconseguirem que vole de manera estable.

&RP�HQODLUDU�XQD�PLORW[D
Primer de tot ens haurem de FROÂORFDU�G
HVTXHQHV�DO
YHQW. Per a saber d'on bufa el vent el més fàcil és
buscar una bandera. Si no trobem cap a la vista ens
podem construir una amb un palet i una cinta de paper
de seda o de tela per a milotxes.

Si la milotxa té cua l'haurem de desplegar tota abans
d'enlairar la milotxa per tal de que no s'embolique amb
la línia o amb algú.

Hi ha dues formes bàsiques d'enlairar una milotxa:

$PE�O
DMXGD�G
XQD�DOWUD�SHUVRQD
El nostre ajudant se situarà cara al vent i sostindrà la
milotxa de manera que estiga apuntant al cel, amb la
cua ben estesa per terra vigilant que no s'embolique.

Nosaltres ens allunyarem caminant d'esquenes donant
fil a poc a poc, sense que estire.  Desprès d'uns 20 o 30
metres pararem.



Al comptar tres el nostre ajudant deixarà anar la
milotxa (anant amb compte de no clavar el cap pel mig)
i al mateix temps nosaltres pegarem un fort estirò de la
línia de vol i ràpidament començarem a DUUHSOHJDU fil
per tal de que la milotxa guanye altura.

Quan la milotxa estiga dalt, deixarem d'arreplegar fil i
comprovarem que la milotxa no comence a caure.

Si no cau podem anant donant fil a poc a poc per a què
la milotxa puge més alt.

Si per contra, la milotxa cau, ho haurem de tornar a
intentar. Si no aconseguim de cap manera que vole pot
ser perquè no hi haja prou vent per a volar o que la
milotxa necessite un ajust (brides, cua, etc).

(Q�VROLWDUL
6L�EXID�SURX�YHQW: Simplement alcem la milotxa per
dalt del cap amb una mà fins que notem que vol anar-
se'n. Aleshores la deixem anar i a poc a poc anem
donant fil.

6L�QR�KL�KD�SURX�YHQW: A vegades per terra no fa prou
vent, però a uns pocs metres d'altura ja hi ha prou vent
com per a fer volar la milotxa.

Com estem a soles tenim que improvisar-nos un
ajudant. El nostre ajudant serà alguna cosa que
servisca per mantindre la milotxa apuntant al cel. Si
estem a la platja podem fer una muntanyeta amb
arena. Si  mantenim tensió en la línia i caminem cap a
arrere a poc a poc podem fer que la milotxa estiga
sempre en posició d'enlairament.

Després la manera d'alçar el vol és igual que un
ajudant.

1RUPHV�GH�VHJXUHWDW�DO�YRODU
Al volar una milotxa és PROW�LPSRUWDQW�respectar unes
normes bàsiques de seguretat. No fer cas d'elles pot
ser molt perillós, fins i tot mortal.

• 1R� YRODU� DO� YROWDQW� GH� OtQLHV� HOqFWULTXHV. Si la
milotxa s'enganxa amb els cables ens podem
electrocutar.

• 1R�YRODU�TXDQ�KL�KD�WHPSHVWD. La milotxa pot fer
de parallamps i el llamp ens arribaria a nosaltres.

• 1R� YRODU� HQ� OHV� URGDOLHV� GH� FDUUHWHUHV� R
DHURSRUWV. Podem provocar accidents.

• )HU�VHUYLU�JXDQWV�si la milotxa és mitjana o gran. Si
comença a pujar molt de pressa el fil ens pot produir
talls a les mans o els dits.

• 1R�FyUUHU. Si no bufa prou vent és millor esperar a
un altre dia. Si correm mirant arrere podem topar
amb algú o alguna cosa i fer-nos mal.

• 9RODU� OD�PLORW[D�DGHTXDGD per a la nostra edat,
pes i força del vent. L'hem de poder controlar en tot
moment.

• $QDU� DPE� FRPSWH� VL� KL� KD� JHQW� D� SURS. La
milotxa pot caure i fer-li mal a algú.

• 1R�IHU�VHUYLU�PDL�ILO�GH�SHVFDU. El fil de pescar és
transparent i difícil de veure. A més a més talla molt
i algú es pot fer mal a la cara o al coll.
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4Xq�pV�XQD�PLORW[D"
Una milotxa és un objecte més pesat que l'aire que està
lligat a terra per un fil o corda i que vola gràcies a
l'acció del vent.

A la Comunitat Valenciana també es coneix pel nom de
catxirulo i fer-lo volar es diu DQDU� D� HPSLQDU� HO
FDW[LUXOR.

Hi ha milotxes de moltes formes diferents: planes, amb
cel·les, unflables, etc.

3HU�TXq�YROD�XQD�PLORW[D"
Imaginem el vent com una gran mà que espenta la
milotxa cap al cel. El fil reté a la milotxa lligada al sòl i
el vent la manté allà dalt. Si llevem la mà, la milotxa
cau a terra. És a dir, VL�QR�KL�KD�YHQW�OD�PLORW[D�QR
SRW�YRODU.


