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Als Pirineus, quan un senderista s’informa sobre la dificultat d’un itinerari, es 

pot trobar fins a 20 denominacions diferents, fet que pot provocar confusió. 

Per revertir aquesta situació, la Taula de Senderisme de l’Alt Pirineu i Aran ha 

presentat recentment el mètode SENDIF, un nou “idioma” per descriure la 

dificultat dels itineraris. En aquest seminari, que es repetirà en dues localitats, 

aprendrem a aplicar aquesta metodologia de manera pràctica. 



 
 

 

  

Passatge de l’Alsina, 3 

25700 La Seu d’Urgell 

Tel. 973 35 55 52  

Passeig Pompeu Fabra 

25620 Tremp 

Tel. 973 65 08 30 
 

OBJECTIUS DEL SEMINARI 

 

 Donar a conèixer el mètode SENDIF com a eina per informar sobre la dificultat dels 

itineraris de senderisme  

 Oferir pautes i recomanacions per determinar la dificultat física i tècnica dels itineraris a 

peu d’acord amb el mètode SENDIF 

 Explicar mètodes i instruments eficaços per calcular les principals dades quantitatives que 

caracteritzen els itineraris a peu (distància, desnivell, etc.) 

 

 

DESTINATARIS 

 

 Informadors turístics d’oficines comarcals i locals de turisme 

 Tècnics de camins i de senderisme d’administracions públiques i de parcs naturals 

 Empreses de guiatges 

 Allotjaments turístics i altres serveis turístics complementaris 

 Entitats excursionistes 

 Editorials que elaboren guies excursionistes 

 Portals web i apps de senderisme 

 

 

UN SEMINARI AMB DUES SESSIONS IDÈNTIQUES 

 

Per facilitar l’assistència al màxim nombre de persones, es realitzaran dues sessions del 

seminari d’idèntic contingut en dos llocs diferents. Són els següents: 

 

 7 de juny de 2016, a Sort | Oficina Comarcal de Turisme del Pallars Sobirà | mapa 

 8 de juny de 2016, a la Seu d’Urgell | CETAP-Telecentre Alt Urgell | mapa 

 

 

INSCRIPCIONS  

 

La inscripció al seminari és gratuïta, si bé el nombre de places és limitat.  

 

Per inscriure’s, cal emplenar, abans del 31 de maig de 2016, el formulari en línia disponible 

a www.idapa.cat, www.sompirineu.cat o clicant aquí. Per a qualsevol dubte, truqueu al tel. 973 

35 55 52 o escriviu a info@sompirineu.cat.   

 

 

INFORMACIÓ ADDICIONAL 

Per a la sortida guiada que tindrà lloc a la tarda es recomana portar l’equipament adequat i 

un GPS. Per accedir al punt d’inici caldrà cotxe particular (amb opció de compartir-lo).  

https://www.google.es/maps/place/Oficina+Comarcal+de+Turisme+del+Pallars+Sobir%C3%A0/@42.409092,1.1255133,17z/data=!4m7!1m4!3m3!1s0x12a605dd72f96211:0x70234f1ea1d481ee!2sOficina+Comarcal+de+Turisme+del+Pallars+Sobir%C3%A0!3b1!3m1!1s0x12a605dd72f96211:0x70234f1ea1d481ee?hl=ca
https://www.google.es/maps/place/Punt+Tic+Telecentre+de+L'Alt+Urgell/@42.358443,1.4586157,18z/data=!3m1!4b1!4m8!1m2!2m1!1sCETAP+alt+urgll!3m4!1s0x12a5edc6e7700af1:0x4e35f2b3401200d8!8m2!3d42.358443!4d1.45971?hl=ca
http://www.idapa.cat/
https://docs.google.com/forms/d/1K0pSw8kmkUL8RIz2npVKJLPxTSszHTiJhhJFxu4-ZJw/viewform
mailto:info@sompirineu.cat
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PROGRAMA 

 

 

9:45h Recepció dels assistents 

Recollida de documentació 

10:00h Benvinguda institucional i presentació del seminari 

PERE PORTA, director de l’IDAPA 

10:10h El mètode SENDIF: una introducció general 

XAVIER BASORA, Espai TReS · Territori i Responsabilitat Social 

10:30h Pas 1. Disposar de bones dades de distància i desnivell. El GPS,  

el nostre gran aliat 

XAVIER ARMENGOL, Rutes Pirineus 

11:15h Pausa 

11:45h Pas 2. Calcular el grau de dificultat física: els 5 colors 

AGUSTÍ A. ANDRÉS, Departament de Territori i Sostenibilitat 

12:15h Pas 3. Determinar la dificultat tècnica: les 7 casuístiques  

AGUSTÍ A. ANDRÉS, Departament de Territori i Sostenibilitat 

12:45h Pas 4. Aplicar les icones de dificultat i fer arribar la informació  

al senderista 

XAVIER BASORA, Espai TReS · Territori i Responsabilitat Social 

13:15h Dinar lliure 

15:00h El mètode SENDIF sobre el terreny 

Sortida per aplicar el mètode a un itinerari real que comptarà amb 

l’acompanyament d’un guia local (*) 

Edició Sort: itinerari circular del mirador de Montmaior (Tornafort) 

(durada: 1h 15min aprox.). Amb el guiatge de CESC CAPDEVILA, impulsor 

de Ramat de Camins. 

Edició la Seu d’Urgell: itinerari de les tombes de Santa Eugínia (Anserall) 

(durada: 1h 30min aprox.). Amb el guiatge d’ALBERT DE GRÀCIA,  

tècnic del Parc Natural de l’Alt Pirineu.  

17:00h Fi del seminari 

 

 (*): Les sortides de tarda poden ser canviades per possibles imprevistos  

      associats a la meteorologia o d’altres situacions.  

 


