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La Taula de Senderisme de l’Alt Pirineu i Aran
L’origen del mètode SENDIF

Un grup de treball, 

adscrit a l’IDAPA, 

constituït per 

uns 40 agents 

públics i privats

que aposten 

decididament 

pel senderisme



El grau de dificultat dels itineraris
Una informació clau per al públic senderista

• Tots els fulletons, revistes, guies i 

pàgines web amb ressenyes d’itineraris 

a peu inclouen aquesta informació

• A les oficines de turisme sol ser una de 

les informacions més sol·licitades pels 

senderistes, un cop coneguda l’oferta 

d’itineraris

• Una informació ben ajustada a la realitat i 

als perfils d’usuaris contribueix a millorar 

l’experiència senderista que es pot 

viure al Pirineu
Dibuix: Miguel Herranz, 

A Busquets, J. (2011). La sensibilització en paisatge

Assistència tècnica



La necessitat d’un idioma comú
Davant l’allau actual de denominacions sobre la dificultat

• Fins a 20 de denominacions o 

categories per referir-se a la 

dificultat. Ex.: baix, baixa, fàcil, 

caminades, passejades, nivell 1...

• Una mateixa denominació no 

sempre significa el mateix: 

rangs de valors molt amplis per 

a una mateix categoria

NECESSITATS

Claredat 

per a l’usuari final

Un llenguatge comú 

(homogeneïtat)

Mostra estudiada: 

460 itineraris de l’Alt Pirineu i Aran



El mètode SENDIF, una proposta d’idioma comú
Què és, qui l’impulsa, on s’aplica?

• Què és?

Una metodologia consensuada per

informar de la dificultat de les rutes a peu

• Per què “SENDIF”?

De la conjunció de SENders i DIFicultat

• Qui el promou?

Taula de Senderisme de l’Alt Pirineu i Aran, 

un grup de treball coordinat per l’IDAPA. 

• On s’aplica?

Aplicació VOLUNTÀRIA als 

itineraris senderistes de l’Alt Pirineu i Aran



Els productes resultants del mètode
Una guia, una web i unes icones
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http://www.sompirineu.cat/recursos/MetodeSENDIF_Guia_versioWEB.pdf
http://www.sompirineu.cat/som-senderisme/sendif/
http://www.sompirineu.cat/som-senderisme/sendif


Com s’ha dissenyat el mètode?
Amb la participació de gairebé 30 professionals

Amb la participació i l’opinió de quasi

30 experts en senderisme i turisme del 

Pirineu (àmbits públic i privat)

Dos seminaris tècnics de debat (2015): 

23 de març i 30 de juny, treball intens

Gran nivell de consens

Inspirat en altres 

metodologies que 

també donen criteris 

per establir el 

grau de dificultat 



Destinataris professionals
Els que apliquen el mètode als itineraris

• 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

• Entitats excursionistes

• Editorials que elaboren guies 

excursionistes

• Portals web i apps de senderisme

TOTS 

VOSALTRES!



Usuaris finals de la informació sobre la dificultat
Públic senderista no especialitzat

Públic senderista 

no especialitzat

Senderistes esporàdics

El perfil principal a qui es dirigeix el mètode SENDIF

és aquell que més s’informa sobre el grau de dificultat 

de les rutes a peu. Una decisió que condiciona diversos 

aspectes del mètode

El públic més especialitzat 

sol guiar-se per les 

dades quantitatives



Qui ha aplicat el mètode SENDIF fins al moment?
Entitats públiques i privades ja han “sendificat” els seus itineraris
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El mètode SENDIF, en millora constant
El mètode és jove, recent, i si cal es pot anar polint

• Període de prova de 6 mesos: 

obert a suggeriments a través de 

info@sompirineu.cat

• Servei d’assessorament a 

agents públics i privats: 

per part de la Secretaria Tècnica 

de la Taula de Senderisme

• Millores o revisions ja previstes 

per al 2n semestre 2016

• Traducció al castellà i a l’aranès

mailto:info@sompirineu.cat


La dificultat, un concepte subjectiu
Determinar la dificultat ja és, de per si, una dificultat

Hem fet el cim. Nicholas Oldland

Símbol Editors.

El mètode SENDIF 

parteix d’una 

simplificació 

de la realitat



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

Dificultat FÍSICA Dificultat TÈCNICA

Esforç físic 

vinculat a la distància i el 

desnivell (de pujada o baixada)

Exigència tècnica 

associada a les 

característiques del terreny 

per on passa l’itinerari



La dificultat física
Es calcula a partir d’una fórmula que estableix 5 graus de dificultat

Fórmula de càlcul basada en la 

distància total i el desnivell acumulat. 

No integra el temps perquè és 

conseqüència de les dues variables 

anteriors i depèn del senderista.

Calculadora web 

per determinar la dif. física (dues 

calculadores segons tipus itinerari).  

Per evitar errors i facilitar el càlcul >>

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


La dificultat tècnica
Es determina a partir de 7 situacions possibles

• 7 situacions habituals del terreny d’alta 

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



Un perfil propi
Dificultats de persones amb necessitats especials

Itineraris que en la seva 

totalitat estan adaptats 

per ser recorreguts per 

persones amb dificultats 

de mobilitat, visió reduïda 

o problemes auditius



A quin tipus d’itineraris s’aplica SENDIF?
Itineraris habituals del públic senderista no especialitzat

Itineraris d’un dia que comencen i 

acaben al mateix indret

Poden ser circulars o bé que la tornada es 

faci pel mateix camí que l’anada.

Itineraris de només baixada

Si hi ha l’opció, alguns senderistes 

prefereixen pujar amb algun mitjà de 

transport (cremallera, taxi 4x4, telefèric, etc.) 

per estalviar-se l’esforç, i fer el retorn (la 

baixada) a peu.

DESCARTATS

Etapes de rutes de 

més d’un dia

> No solen ser l’opció 

escollida pel públic no 

especialitzat

> Complicació tècnica 

per al càlcul



Condicions ideals dels itineraris 
Les mateixes de qualsevol itinerari que es vulgui promocionar

Itineraris ben senyalitzats

Faciliten l’orientació i el seguiment als 

senderistes. Evitem aplicar el SENDIF als 

itineraris que sabem que estan mal 

senyalitzats. Una mala senyalització 

genera dificultat.

Itineraris amb 

un manteniment regular

Camins desbrossats, grans obstacles 

retirats, etc. Sense manteniment, la 

dificultat augmenta.



Altres situacions que comporten dificultat i riscos
El mètode no les integra per determinar la dificultat de les rutes

2) Senyalització de seguiment 

deficient: comporta dificultats per 

orientar-se. Cal manteniment. 

1) Condicions meteorològiques i 

fenòmens estacionals: poden 

comportar enormes dificultats, cal 

estar-ne ben informat.

3) Preparació prèvia insuficient: 

desinformació, equipament inadequat. 

4) Males pràctiques durant 

l’itinerari: no retrocedir, per ex. 



Recomanacions per evitar situacions de dificultat
Consells a oferir en materials informatius i oficines turístiques

Tria itinerari Preparació Durant

Autoavaluació física i 

d’experiència

Informar-se sobre 

l’itinerari: recorregut, 

dificultat, aigua, refugis, 

novetats, etc.

Contractar serveis d’un 

guia professional i titulat

Informar-se de la meteo i 

els riscos naturals

Informar a algú de 

l’itinerari que es farà

Equipament adequat a 

l’època de l’any

Material i equipament de 

seguretat

Cantimplora plena i 

menjar energètic

Resseguir el camí i, en cas 

de pèrdua, retrocedir a 

punts coneguts

Beure aigua controlada

Gos lligat

Respectar el bestiar de 

muntanya



Els 4 passos per aplicar el mètode
Les quatre següents ponències del seminari

1. Aconseguir les dades de partida 

(garantir que estan ben calculades)

2. Calcular la dificultat física utilitzant la 

calculadora web

3. Determinar els elements de dificultat 

tècnica presents a l’itinerari: si cal, 

consultar coneixedors del terreny

4. Aplicar les icones resultants en el 

materials informatius corresponents i 

informar adequadament al senderista



MOLTES GRÀCIES A TOTS 

PER LA VOSTRA ATENCIÓ


