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

Dificultat TÈCNICA

No tots els itineraris han de 

tenir necessàriament

dificultat tècnica

Es basa en informar de la 

presència d’unes determinades 

casuístiques

(component qualitativa)

Exigència tècnica, 

associada a les 

característiques del terreny 

per on passa l’itinerari



La dificultat tècnica
Es determina a partir de 7 situacions possibles

• 7 situacions habituals dels terrenys de 

muntanya (de les moltes possibles)

• Situacions fixes en el temps, no associades a 

condicions meteorològiques puntuals ni 

fenòmens estacionals (riuades, nevades, etc.)

• No s’ha optat per un sistema de càlcul com 

amb la dif. física: quantificar l’exigència tècnica 

de cada situació i ponderar-ne l’acumulació, un 

exercici complex i amb poc valor informatiu

• Es proposa simplement informar –amb una 

icona i un text breu– dels elements de dificultat 

tècnica que es poden trobar a l’itinerari



Terreny complicat
Pedregós, arenós, relliscós, fangós,..., perdedor
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Pendents pronunciats
Fort pendent, en alguns trams, que pot augmentar la dificultat
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Exposició al buit
Trams que passen a prop de precipicis i poden provocar vertígens
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Trams equipats
Escales, cadenes,..., ajuden, però poden resultar exigents
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Grimpada
Superar trams rocosos pot resultar complicat
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Els itineraris accessibles o adaptats
Cada vegada més freqüents, cal informar-ne 

Persones amb necessitats 

especials (poca mobilitat, visió 

reduïda, problemes auditius,...)
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