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El mètode SENDIF: origen, utilitat i destinataris 

 

 Serveix per assignar un grau de dificultat a un 

itinerari o ruta qualsevol i serà útil, sobretot, al 

públic senderista no especialitzat 

 Una metodologia que poden aplicar professionals 

del turisme i el senderisme  

 És una iniciativa de la Taula de Senderisme de l’Alt 

Pirineu i Aran, un grup de treball coordinat per 

l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de 

l’Alt Pirineu i Aran (IDAPA) 

Al Pirineu, quan un senderista s’informa sobre la dificultat d’un itinerari, es pot trobar fins a 

vint denominacions diferents. Un fet que pot causar confusió a aquells turistes menys 

avesats a caminar. La Taula de Senderisme de l’Alt Pirineu i Aran va constatar, fa temps, 

aquesta situació i va decidir crear una metodologia homogènia per determinar i informar 

sobre la dificultat de les rutes a peu. El resultat, fruit de l’esforç conjunt de diversos agents 

públics i privats, és el mètode SENDIF, presentat públicament aquest mes de desembre.  

El mètode “SENDIF” (de la conjunció de SENders i DIFicultat) proposa uns criteris per 

assignar un grau de dificultat a un itinerari qualsevol. Aquesta metodologia està pensada 

perquè l’apliquin, si ho consideren convenient, els següents perfils professionals: 

 informadors turístics que treballen en oficines comarcals i locals de turisme 

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

 empreses de guiatges 

 entitats excursionistes 

 editorials que elaboren guies excursionistes 

 portals web de senderisme 

En clau d’usuari final, la informació derivada d’aplicar el mètode SENDIF serà útil, sobretot, al 

públic senderista no especialitzat, ja que és el que més s’informa sobre el grau de dificultat 

de les rutes. En canvi, el públic especialitzat sol guiar-se per les dades quantitatives dels 

itineraris (distància, desnivell, temps). 

 

La Taula de Senderisme de l’Alt Pirineu i Aran és un grup de treball destinat a promoure 

la participació i el debat entre els agents públics i privats implicats en la projecció d’aquest 

territori com a destinació de senderisme. La coordinació d’aquest grup va a càrrec de 

l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran (IDAPA). 
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La dificultat dels itineraris, un concepte desdoblat  

El mètode SENDIF proposa que la dificultat d’un itinerari es defineixi a partir de dos 

components: la dificultat física i la dificultat tècnica. Com que aquests dos components són 

independents entre si, la metodologia aposta per informar-ne de manera separada i amb 

enfocaments diferents. 

La dificultat física és l’esforç físic que requereix resseguir la ruta i depèn, sobretot, de tres 

variables: la distància o llargada del recorregut, el desnivell o perfil que cal salvar (sigui de 

pujada o de baixada) i, en conseqüència, el temps que cal destinar-hi. Com més llarg sigui un 

itinerari i més desnivell tingui, més esforç físic caldrà i més augmentarà la percepció de 

dificultat. 

La dificultat tècnica és l’exigència tècnica associada a les característiques del terreny per on 

passa l’itinerari. Són elements o obstacles que poden comportar problemes o dificultats als 

senderistes, sobretot als poc o gens avesats a caminar per la muntanya. Alguns exemples 

serien trams exposats al buit, passos equipats amb cordes, o trams de pujada que cal superar 

ajudant-se amb les mans (grimpar).  

A quins tipus d’itineraris es pot aplicar el mètode SENDIF?  

 Itineraris d’un dia que comencen i acaben al mateix indret: rutes que es puguin fer en 

màxim un dia i que comencin i acabin al mateix lloc. Poden ser circulars o bé que la 

tornada es faci pel mateix camí que l’anada. 

 Itineraris de només baixada: si hi ha la possibilitat, alguns senderistes prefereixen pujar 

amb algun mitjà de transport (un cremallera, un taxi 4x4, un telefèric, etc.) per així 

estalviar-se l’esforç, i fer el retorn (la baixada) a peu. 

 

Com calcular la dificultat física? 

El mètode proposa utilitzar una fórmula de càlcul basada en dues dades quantitatives 

associades a cada itinerari: la distància (en km) i l’ascens acumulat o desnivell positiu 

acumulat (en metres). La fórmula no integra la dada del temps perquè aquest és 

conseqüència de les dues variables anteriors i depèn de la preparació i el ritme del senderista. 

Per evitar possibles errors de càlcul i facilitar la tasca a les persones que decideixin utilitzar 

aquesta metodologia, s’ha elaborat una calculadora web per determinar la dificultat física, 

disponible a www.sompirineu.cat/som-senderisme/sendif_calculadora.  

Els cinc graus o nivells de dificultat física que preveu el mètode són:  
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Com determinar la dificultat tècnica? 

Aquest tipus de dificultat, pel fet que s’associa a les condicions del camí per on transcorre 

l’itinerari, pot venir determinada per una àmplia varietat de casuístiques. En aquest sentit, 

s’ha optat per recollir les més habituals.  

Per a aquest component de la dificultat s’ha optat per no elaborar un sistema de càlcul. I és 

que quantificar l’exigència tècnica de cadascuna de les situacions i ponderar-ne l’acumulació 

fins disposar d’un grau de dificultat determinat s’ha considerat un exercici massa complex i 

amb poc valor informatiu per als senderistes. Per aquesta raó, el mètode proposa simplement 

informar –amb una icona i un text breu– dels diversos elements de dificultat tècnica 

que es poden trobar al llarg d’un itinerari. 

Les set situacions o casuístiques de dificultat tècnica que considera el mètode són: 

       

 

Un exemple real: la dificultat del congost de Mont-rebei 

És un dels itineraris que més visitants està rebent en els darrers temps. Amb el mètode 

SENDIF, podem determinar-ne la dificultat, una informació que interessarà a molts usuaris. 

 

Dades de partida 

Origen / Final: La Masieta - Esperó rocós a l’extrem S del 

congost - La Masieta 

Distància total (km): 7 | Desnivell positiu acumulat (m): 125 

Origen dades: www.mygooltracking.com/public/CCrebei  

Dificultat 
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Les altres dificultats 

Quan recorrem un itinerari a peu, a més de l’esforç físic i l’exigència tècnica, cal tenir presents 

altres dificultats que el mètode SENDIF també cita: 

 Condicions meteorològiques: són un dels elements que més determinen la dificultat 

d’un itinerari. Com que la meteorologia és molt variable, el mètode no la té en compte 

per determinar el grau de dificultat d’un itinerari. Ara bé, cal estar-ne ben informat. 

 Senyalització adequada:  els itineraris han d’estar ben senyalitzats, ja que així es facilita 

l’orientació als senderistes. La manca de senyalització (o el seu mal estat), juntament amb 

l’escàs manteniment dels camins, també augmenten la dificultat dels itineraris. El mètode 

s’hauria d’aplicar en itineraris ben senyalitzats i amb un manteniment regular. 

 Dificultats pròpies de persones amb necessitats especials: ens referim a persones amb 

dificultats de mobilitat (gent gran, nens en cotxet, persones amb cadira de rodes, etc.), 

visió reduïda (cecs o persones amb visió parcial) o problemes auditius. Poc a poc, els 

organismes públics van adaptant itineraris perquè els puguin recórrer tots aquests 

col·lectius de persones; se solen conèixer com a itineraris accessibles o adaptats. El 

mètode SENDIF aposta per informar també quan un itinerari és accessible amb una icona 

de disseny similar a les de la dificultat tècnica.  

Els productes resultants del mètode 

El mètode SENDIF s’ha materialitzat en els productes següents: 

Guia de criteris (en format pdf i paper). Aquesta guia, de 16 pàgines, inclou: 

 Explicacions detallades dels dos components de la dificultat. 

 Passos a seguir per aplicar la metodologia: incloent recomanacions de disseny i disposició 

visual de les icones. 

 Recomanacions per minimitzar la dificultat dels itineraris. 

Pàgina web sobre el mètode SENDIF. Una pàgina, allotjada dins el web del Programa 

SOMPirineu, que inclou: 

 La guia de criteris en format pdf. 

 Icones de dificultat física i tècnica: arxius per descarregar en tres formats (JPG, PNG i EPS) 

per tal que els utilitzin lliurement els agents públics i privats que apliquin el mètode. 

 Calculadora de la dificultat física: introduint les dades de distància (en km) i desnivell 

acumulat (en m) d’un itinerari, la calculadora determina el grau de dificultat corresponent 

dels cinc possibles. També informa del valor numèric resultant del càlcul. 
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L’elaboració del mètode, un procés participat 

El mètode SENDIF s’ha elaborat amb la participació i l’opinió d’experts en senderisme i 

turisme del Pirineu procedents dels àmbits públic i privat. La seva intervenció va tenir lloc 

en dos seminaris tècnics organitzats per la Taula de Senderisme de l’Alt Pirineu i Aran els 

passats 23 de març i 30 de juny i dinamitzats per Espai TReS. En total, van participar-hi gairebé 

una trentena de professionals que van debatre i polir diversos aspectes de la metodologia 

fins assolir un gran nivell de consens.  

Els participants van destacar la importància i la qualitat del procés seguit per elaborar el 

mètode, així com la rellevància de l’objectiu final que no és altre que unificar procediments i 

informacions en l’àmbit del senderisme pirinenc.  

 

Un moment del seminari 

sobre el grau de dificultat 

dels itineraris celebrat a 

Sort el març de 2015. 

 

D’altra banda, el mètode SENDIF s’ha inspirat en altres metodologies que també donen 

criteris per establir el grau de dificultat dels itineraris de senderisme. Entre aquestes 

destaquen el “MIDE. Método de Información de Excursiones”, proposat per la Federació 

Espanyola d’Esports de Muntanya i Escalada (FEDME) i la Federació Aragonesa de 

Muntanyisme (FAM); i la Guide Pratique de Cotation des Randonnées Pédestres, elaborada per 

la Federació Francesa de Senderisme. 

Propers passos 

Durant mig any, el mètode SENDIF estarà en període de prova i obert a rebre suggeriments 

a través de l’adreça electrònica info@sompirineu.cat. Així mateix, la Secretaria Tècnica de la 

Taula de Senderisme de l’Alt Pirineu i Aran oferirà un servei d’assessorament a agents 

públics i privats que ho sol·licitin per facilitar-los l’aplicació del mètode i resoldre dubtes. 

D’altra banda, durant el primer trimestre de 2016 es duran a terme reunions amb agents 

sectorials i noves presentacions territorials a les comarques de l’Alt Pirineu i Aran.  
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