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Canals d’informació del mètode SENDIF
Els habituals per informar sobre itineraris de senderisme

En format digital

• Pàgines web de promoció 

turística

• Pàgines web d’itineraris 

(wikiloc, Rutes Pirineus, 

Itinerànnia i moltes altres)

• Ressenyes en blogs

• Ressenyes en apps

• Mapes digitals

• Fulletons digitals

• Mapes turístics o excursionistes

• Revistes turístiques

• Guies d’itineraris en paper

• Fulletons d’itineraris

• Material que lliuren als clients 

els propietaris d’allotjaments

En format paper

De viva veu

• Oficines d’informació turística

• Oficines de parcs

• Allotjaments



Les icones de dificultat
Diferents formats d’arxiu

Disponibles properament en castellà i aranès

Descarregables a www.sompirineu.cat/som-senderisme/sendif.

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


Les icones: amb o sense descriptor
Diferents variants gràfiques

SENSE DESCRIPTOR AMB DESCRIPTOR



Les icones: possibles disposicions gràfiques 
Amb descriptor o sense, vertical o horitzontal



Les icones: exemples d’ús
Nou mapa “Vall Fosca – senderisme”



Les icones
Directrius d’ús i aplicació

• Utilitzar sempre els dos tipus d’icones (dif. física 

i dif. Tècnica), és l’essència del mètode

• Respectar (i no modificar) la proporció original 

de les icones, que és quadrada (1:1).

• Respectar els colors originals de les icones, els 

codis dels quals es detallen a la guia SENDIF



Llegenda i atribució del mètode
Directrius d’aplicació

• Incloure una llegenda que serveixi per interpretar el 

significat de les icones, o via finestres emergents. En 

cas que no s’inclogui llegenda ni finestres emergents, 

utilitzar les icones amb descriptor

• La manera més senzilla es posar les (5+8) icones amb 

descriptor dins la llegenda. En qualsevol cas, cal 

respectar els noms suggerits per a les categories de 

dificultat física i les situacions de dificultat tècnica 

• Incloure també a la llegenda un text breu acreditatiu 

del mètode. Si hi cap: “El grau de dificultat física i tècnica 

està basat en el mètode SENDIF definit per la Taula de 

Senderisme de l’Alt Pirineu i Aran” + Un enllaç al web 

del mètode en materials digitals



Llegenda i atribució del mètode
Exemple de llegenda al mapa Vall Fosca - senderisme



Fitxes tècniques dels itineraris
La informació sobre les dues dificultats no ha d’anar sola

• Distància total (km). De vegades 

només es dóna la distància d’un sentit 

• Desnivell positiu acumulat (m)

• Temps total (incloent anada i tornada)

• Senyals a seguir

• Si l’itinerari és:

• circular (i el sentit recomanat)

• d’anada i tornada

• només  de baixada (indicar amb 

quin transport es fa la pujada) 

[si és lineal, aconsellar com fer la 

tornada]



Errors de comunicació en relació amb el SENDIF
1. Posar només la dificultat física 



Errors de comunicació en relació amb el SENDIF
2. Indicar la dificultat “física” com a “dificultat” en genèric



Errors de comunicació en relació amb el SENDIF
3. Posar dues categories de dificultat física



Comunicar el mètode de viva veu
Des d’oficines d’informació turística o allotjaments

• La clau, captar el perfil del 

senderista per saber quins graus 

de dificultat s’hi ajusten millor i 

aconsellar rutes en aquest sentit

• Explicar bé les dues dificultats

• Oferir informació meteorològica 

de qualitat (tant a dins com a fora)

• Garantir la coordinació entre els 

informadors turístics i els tècnics 

de senderisme o dels parcs: per 

estar al dia de les dificultats 

sobrevingudes en els camins 

(aquelles no fixes en el temps)



MOLTES GRÀCIES A TOTS 

PER LA VOSTRA ATENCIÓ


