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La dificultat, un concepte desdoblat
Dificultat física i dificultat tècnica: més claredat per a l’usuari

Dificultat FÍSICA

Esforç físic, 

vinculat a la distància i al 

desnivell acumulat (de pujada 

o baixada)

Tots els itineraris tenen una

dificultat física

És basa en l’aplicació d’una 

fórmula matemàtica simple

(component quantitativa)



La dificultat física
Cinc graus de dificultat, cinc colors, cinc noms,...

PER QUÈ cinc graus de 

dificultat?

PER QUÈ aquests cinc 

noms?

PER QUÈ aquests  cinc 

colors?

Sempre imparell. 3 és poc, 

7 és massa...

Maridatge pistes d’esquí + 

model semafòric

“Exigent”, més coherent 

amb l’esforç; “Difícil” pot 

suggerir allò impossible



Facilitat d’aplicació
Calcul a partir d’una fórmula que atribueix un número i un color

Fórmula de càlcul basada en la 

distància TOTAL i el desnivell 

acumulat. 

No integra els temps (ni el cronològic

ni el meteorològic).

Calculadora web per evitar errors i 

facilitar el càlcul  (dues aplicacions, 

segons tipus itinerari).

http://www.sompirineu.cat/som-senderisme/sendif_calculadora/


Un mètode empíric
Trobar la fórmula a partir de l’experiència



Les característiques dels intervals
Quin tipus d’usuaris a cada categoria?

Aptes per a tots els públics, inclosos 

nens i gent gran

Més dimensionats, requereixen un 

cert hàbit de caminar, almenys entre 

aquests dos col·lectius

Representen el límit superior per a 

aquells que no estan avesats a 

caminar per la muntanya

Impliquen una bona condició física 

o pràctica habitual del senderisme

Limitats a persones molt habituades 

a caminar llargues distàncies i amb 

desnivells acumulats elevats



Alguns aspectes a millorar...
Aportacions/peticions rebudes durant el període de prova

Ajustaments de la calculadora en els valors / frontera de cada 

grau de dificultat física

Revisió dels valors obtinguts (per tant, de la fórmula) en el cas 

dels itineraris de només baixada

Ampliació de la metodologia SENDIF als itineraris de dia que 

comencen i acaben en llocs diferents o etapes de rutes de 

més d’un dia

Consideració del sentit dels itineraris circulars


