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Des del Servei de Sistemes d’Informació Geogràfica i Teledetecció (SIGTE) de la Universitat 

de Girona oferim suport tècnic, assessorament, formació i solucions tecnològiques en 

l’àmbit de la informació geogràfica als membres de la comunitat universitària –PDI, PAS i 

estudiants–, i també a organitzacions públiques i privades. Gràcies a la qualitat dels serveis 

i projectes implementats, i a la xarxa de relacions creada al llarg d’aquests anys, el SIGTE 

s’ha convertit en un node de referència en el sector dels sistemes d’informació geogràfica 

(SIG).

El Servei de Sistemes d’Informació Geogràfica i Teledetecció (SIGTE) de 
la Universitat de Girona és un servei de suport a la recerca especialitzat 
en el tractament de la informació geoespacial i en l’ús i l’aplicació de les 
tecnologies de la informació geogràfica.

SIGTE
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UNIGIS International Association (UIA)

Xarxa internacional d’universitats que cooperen des del 1990 per dissenyar i portar a 

terme programes d’ensenyament a distància en SIG. El SIGTE és membre de la junta

www.unigis.net

Open Source Geospatial Foundation (OSGeo) 

Organització sense ànim de lucre que té l’objectiu de donar suport i promoure el 

desenvolupament de software geoespacial de codi obert i lliure. El SIGTE té signat un 

memoràndum d’entesa amb OSGeo i està reconegut com a OSGeo Lab. 

www.osgeo.org

Association Geographic Information Laboratories Europe (AGILE)

Associació que té l’objectiu de promoure l’ensenyament acadèmic i la recerca en SIG. El 

SIGTE n’és membre. 

www.agile-online.org

Geographical Information Systems International Group (GISIG)

Grup per al foment de la cooperació entre diferents centres a través de la promoció i 

el desenvolupament de projectes europeus vinculats als SIG. El SIGTE és membre del 

comitè executiu.

www.gisig.eu

Centre de Recursos IDRISI  Espanya

Espai dedicat a les novetats de l’entorn d’aquest software, així com altres aspectes 

relacionats amb el món SIG i del tractament d’imatges ràster. Des del 1996, el SIGTE 

és el Centre de Recursos IDRISI per a Espanya, en cooperació amb el Departament de 

Geografia de la Universitat d’Alcalá de Henares. 

Socis

Durant els seus més de 20 anys de funcionament, el SIGTE ha creat una xarxa de relacions, amb 

persones vinculades a institucions, entitats i associacions, que permet ampliar el marc d’aprenentatge, 

coneixement i experiència del servei. De tota la nostra activitat en xarxa, destaquem la participació en 

les iniciatives següents: 
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Associació Catalana de Tecnologies de la Informació Geoespacial (ACTIG)

Associació sense ànim de lucre que vol ser punt de trobada d’usuaris, productors, 

empreses de serveis, estudiants i administracions públiques. El SIGTE és membre de la 

junta. 

www.actig.cat

Copernicus Academy

Xarxa que connecta les universitats europees, institucions de recerca, escoles de negocis 

i organitzacions privades amb l’objectiu de promoure i formar part de Copernicus, el 

programa europeu d’observació de la Terra. El SIGTE és membre d’aquesta xarxa.

https://www.copernicus.eu/en/opportunities/education/copernicus-academy

EO4GEO Alliance 

Xarxa de referència europea que té com a objectiu salvar la bretxa de competències 

entre l’oferta i la demanda d’educació i formació en el sector de la geoinformació espacial 

a Europa. L’aliança manté, millora i continua desenvolupant els resultats del projecte 

EO4GEO (finalitzat al juny de 2022), a més d’implicar els seus membres en noves 

iniciatives i projectes. iniciatives i projectes.

http://www.eo4geo.eu/ 

DCA-NewSpace

Comunitat de la Digital Catalonia Alliance impulsada per la Generalitat de Catalunya i la 

Fundació i2CAT que integra empreses, centres de recerca, administracions i altres entitats 

que desenvolupen, integren, implementen i ofereixen solucions tecnològiques basades en 

el NewSpace.

https://dca.cat/ca/dca-newspace/ 
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Mapa web de l’impacte del litoral del Baix Empordà - Institut de Medi Ambient, 
Universitat de Girona. 

En el marc de l’ajuda GALP 2021 per al projecte “Mapificació de les pressions, 
conflictes i impactes en l’àmbit d’estudi de la Taula de Cogestió Marítima del Litoral 
del Baix Empordà”, es desenvolupa un visor cartogràfic que integra la informació 

cartogràfica recollida, una plataforma en línia que permeti visualitzar la distribució dels 

hàbitats marins i la geolocalització dels diferents usos i activitats marítimes que es duen a 

terme a la zona i, a través de funcionalitats analítiques integrades a la web, identificar les 

pressions sobre els ecosistemes i els conflictes entre activitats al mar.

BIOPAIS – Càtedra Oceans i Salut Humana, Universitat de Girona. 

Projecte per estudiar els potencials impactes ecològics i socials dels parcs eòlics 

marins, que se centra en la zona del cap de Creus i el golf de Roses i està finançat 

per la Fundación Biodiversidad, amb fons Next Generation. El SIGTE hi participa amb 

assessorament sobre anàlisi espacial i cartografia de l’impacte dels parcs eòlics, 

juntament amb el desenvolupament d’un mapa web d’aquests resultats cartogràfics.

“GiroNat, gir cap a la renaturalització per una Girona més resilient i saludable” – 
Campus sectorials de la Universitat de Girona i Ajuntament de Girona. 

Col···.laboració en el projecte, finançat amb fons Next Generation, que té com a objectiu 

impulsar la biodiversitat i la infraestructura ecològica com a eixos vertebradors per 

transformar Girona en una ciutat natural resilient al canvi climàtic.

Cartografia de captures i captures per unitat d’esforç al Parc Natural del Cap de 
Creus - Càtedra Oceans i Salut Humana, Universitat de Girona. 

Assessorament per a la realització dels mapes per representar la distribució d’espècies 

capturades per la flota artesanal al Parc Natural del Cap Creus, amb les dades de les 

captures i captures per unitat d’esforç. 

Serveis

Assessorament i suport tècnic

El SIGTE ha atès 10 consultes i peticions provinents del PDI (investigadors, 

càtedres i laboratoris de diferents àmbits acadèmics) i PAS en relació amb 

l’elaboració de cartografia, processament de dades geogràfiques i obtenció 

d’imatges per satèl··lit.

Projectes

Oferim suport tècnic, assessorament i solucions tecnològiques en l’àmbit de la informació geogràfica a partir de la 

tecnologia lliure, contribuint així a l’ús del programari lliure i el coneixement obert.
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Aplicació web d’itineraris saludables – Universitat de Barcelona. 

Aplicació web per donar a conèixer i alhora promoure diferents rutes per tal de fer 

exercici físic, passejar i altres activitats saludables a l’entorn dels diferents campus de la 

Universitat de Barcelona.

“Disseny d’infraestructura tecnològica per a l’accés a col·leccions científiques 
(roques) distribuïdes”, informe tècnic - Institució Milà i Fontanals de Recerca en 
Humanitats, CSIC. 

Informe dels requisits, funcionalitats i disseny tècnic de la infraestructura i arquitectura 

necessàries per difondre via web els recursos de les col·leccions científiques de roques 

que actualment es troben distribuïts en diverses bases de dades.

Plataforma web de gestió “Mosquito Alert” - Centre d’Estudis Avançats de Blanes 
(CSIC). 

El projecte “Mosquito Alert” és “un sistema d’alerta ciutadà per investigar, seguir 

i controlar l’expansió del mosquit tigre mitjançant el descobriment d’adults de 

mosquit tigre i de mosquit de la febre groga i dels seus llocs de cria”. Després de la 

implementació d’un visor de cartografia recolzat per experts de les observacions de 

mosquit, així com una àrea de gestió privada amb funcionalitats per als gestors de la 

problemàtica del mosquit tigre, durant el 2022 s’ha dut a terme el desenvolupament 

d’una nova interfície del visor de cartografia d’accés públic. 

Plataforma web per a la visualització i gestió d’informació geogràfica - Empresa 
DARES TECHNOLOGY. 

Després de la posada en producció i funcionament de la nova plataforma Mapper per a 

la visualització de dades geogràfiques, l’any 2022 es va dur a terme una nova iteració en 

relació amb les funcionalitats d’escales dinàmiques i cross-section.

Mapa web midimapping – Servei Civil Internacional de Catalunya. 

Mapa web per a la visualització de les diferents entitats i organitzacions que treballen per 

la defensa dels drets humans dels pobles de la regió de la Mediterrània, juntament amb 

un gestor de continguts per tal d’actualitzar les dades del mapa per part del Servei Civil 

Internacional de Catalunya. 
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Propostes de projecte

A continuació es detallen totes les propostes de projectes d’innovació 

presentades durant el 2022: 

Participació en la proposta “Education and skills for the EU space sector” 
(HORIZON-CL4-2022-SPACE-01-72).

Actualització de les rutes de les Vies Verdes de Girona i la xarxa Pirinexus, 

Consorci de les Vies Verdes de Girona.

Mapa web dels micropobles de Catalunya, Associació de Micropobles de 

Catalunya. 

Anàlisi espacial dels patrons de persones desaparegudes, convocatòria 
Connecta de la Fundació ‘La Caixa’, Bombers de Catalunya i Universitat de 

Lleida.

Catàleg geoespacial, Cartoteca de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Assessorament cartogràfic i disseny del mapa web del projecte “World Water 
Map”, Fundació Visualització per a la Transparència. 

Noves funcionalitats de l’aplicació “Citizen Science”, Departament de Geografia 

- Universitat de Girona.



Memòria SIGTE 2022 | 7 

Curs: “Mapes i visualització de dades geogràfiques”. Institut de Ciències de 
l’Educació, Universitat de Girona.
Curs presencial de 12 hores, els dies 1, 3, 8 i 10 de febrer de 2022.

Curs: “Fonaments de routing, PostGIS, pgRouting i QGIS” .Toni Masferrer. 
Curs presencial de 15 hores, els dies 26 d’abril i 3, 10, 17, 24 i 26 de maig de 2022.

Curs: “QGIS per a tècnics de l’administració pública”. Diputació de Girona. 
Curs virtual de 12 hores, els dies 13, 15, 20 i 22 de juny de 2022. 

Curs: “QGIS per a tècnics de l’administració pública”. Col·legi d’Arquitectes, 
demarcació de Girona. 
Curs virtual de 12 hores, els dies 21 i 28 de setembre i 5 i 19 d’octubre de 2022

.

Curs: “Eines i tècniques per al disseny de mapes i il·lustració de dades”. Escola 
de Doctorat – Universitat de Girona.
Curs presencial de 15 hores, els dies 9, 11, 14, 16 i 18 de novembre de 2022.

Col·laboració en el programa educatiu de l’estratègia NewSpace Catalunya amb el 
recurs Edusat (plataforma web de recursos educatius en l’àmbit de l’observació 
de la Terra).
Des del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, juntament amb 
l’Estratègia NewSpace Catalunya, s’inicia un projecte educatiu adreçat a alumnes 
d’educació primària i secundària. La participació del SIGTE s’inicia amb el recurs 
didàctic Edusat, realització de tallers d’observació de la Terra i disseny del programa 
educatiu, actualment en fase de pilotatge. 

Tallers de SIG lliure en el marc de les Jornades de SIG lliure (9 de juny de 2022).
Taller “Introducció a l’anàlisi exploratòria amb Geoda”; taller “Visualització de dades 
amb eines de QGIS”.

Cursos i altres activitats de formació

Formació
Dissenyem i coordinem activitats de formació en l’àmbit de les tecnologies de la informació geogràfica orientades a 

formar professionals, investigadors i tècnics. Al llarg del 2022 hem dut a terme:

Propostes de formació

A continuació es detallen totes les propostes de projectes de formació 
presentades durant el 2022: 

Curs “Eines per a l’elaboració i edició de mapes digitals”, ICE, grup de 
Ciències de la Terra – Universitat de Girona.
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Programa UNIGIS Girona. Màster Professional en Sistemes d’Informació 
Geogràfica, Diploma de Postgrau Professional en SIG, Diploma de Postgrau 
Professional en Geoinformàtica i Programació SIG, i Diploma de Postgrau 
Professional en Anàlisi Geoespacial.

El SIGTE, en col··laboració amb la Fundació Universitat de Girona: Innovació i 

Formació, és el responsable de l’organització del Programa UNIGIS des del 1999, 

any en què es va incorporar a la xarxa internacional d’universitats que conformen 

la UNIGIS International Association (www.unigis.net). El curs 2021-2022 s’ha ofert 

la 24a edició, que ha comptat amb un total de 88 estudiants.

Curs d’especialització “Programació d’Aplicacions SIG – FrontEnd”. 18a 

edició d’aquest curs, que s’emmarca en el Programa UNIGIS Girona de formació 

en línia. Del 7 de febrer al 21 de març de 2022, 150 hores.

Curs d’especialització “Programació d’aplicacions SIG – BackEnd i 
FrontEnd”. 2a edició d’aquest curs, que s’emmarca en el Programa UNIGIS 

Girona de formació en línia. Del 9 de maig al 20 de juny de 2022, 150 hores. 

Curs d’especialització “Bases de dades espacials”. 19a edició d’aquest 

curs, que s’emmarca en el Programa UNIGIS Girona de formació en línia. Del 31 

d’octubre al 12 de desembre de 2022, 150 hores.

Programa de formació UNIGIS Girona
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Taller: “Edusat: detectant fenòmens naturals a partir d’imatges de satèl·lit”. 
Campus Jove de Recerca, Universitat de Girona. 

2 hores, el 6 de juliol de 2022.

Activitats per a instituts d’educació secundària 

Durant aquest any 2022 s’han acollit dues estades de pràctiques: un estudiant 

del Grau de Geografia, Ordenació del Territori i Gestió del Medi Ambient de la 

Universitat de Girona, i un  estudiant en el context del projecte europeu Erasmus 

Capacity Building MEHMED, coordinat per  la Universitat de Girona. 

Estades de pràctiques
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Visibilitat

El SIGTE compta amb una pàgina web dels diferents projectes que duu a terme:

2.131 visites al web del SIGTE (https://www.udg.edu/ca/sigte) 

3.529 visites al web d’Edusat (https://www.edu-sat.com) 

10.428 visites al web de les Jornades de SIG Lliure (https://www.jornadassiglibre.org) 

50.482 visites al web d’UNIGIS Girona (https://www.unigis.es)       

Blog que té l’objectiu de proporcionar un espai on compartir coneixements, experiències 

i novetats entorn de les tecnologies de la informació geogràfica (TIG) i dels sistemes 

d’informació geogràfica (SIG). S’hi inclouen continguts relacionats amb iniciatives i 

projectes que es duen a terme des del SIGTE.

Durant l’any 2022 s’han publicat 18 articles. 

http://www.unigis.es/blog/

Comunicació i divulgació de l’activitat del SIGTE

Jornades de SIG Lliure 

Web del SIGTE

Organització de les Jornades de SIG Lliure a la Universitat de Girona, que van comptar 

amb 3 ponències plenàries, més de 30 comunicacions i 6 tallers sobre geotecnologies 

lliures. Les Jornades van rebre un total de 184 assistents, procedents d’arreu de 

Catalunya i de l’Estat espanyol. 

8 i 9 de juny de 2022 – Facultat de Lletres i de Turisme de la Universitat de Girona

www.jornadassiglibre.org 

Blog UNIGIS Girona
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Durant el 2022 s’han enviat 10 butlletins d’informació digitals de les activitats del SIGTE. 

En concret: 

7 butlletins d’UNIGIS Girona.

3 butlletins de les Jornades de SIG Lliure. 

La base de dades aplega 4.016 subscrits.
 

Al llarg d’aquest any l’activitat a les xarxes socials ha estat contínua, amb nous 

seguidors als diferents comptes:

2.845 seguidors al Twitter del SIGTE (3,1 % més de seguidors que el 2021).

2.022 seguidors al Twitter d’UNIGIS Girona (3,1 % més de seguidors que el 2021). 

2.654 seguidors al Twitter de les Jornades de SIG Lliure (7,3 % més de seguidors 

que el 2021).

927 seguidors a Facebook (0,4 % més de seguidors que el 2021).

1.260 seguidors a Linkedin (21,7 % més de seguidors que el 2021).

Des de setembre de 2022, el SIGTE compta amb un nou canal de Youtube –que 

substitueix l’anterior canal de VIMEO–, que reuneix seminaris web, tutorials i vídeos de 

difusió sobre les tecnologies de la informació geogràfica.

https://www.youtube.com/@sigte_udg

Des del novembre de 2022, el SIGTE compta amb un nou compte d’Instagram on 

publicar les activitats i projectes que es duen a terme. 

https://www.instagram.com/sigteudg/ 

Butlletí d’informació del SIGTE

Xarxes Socials

Nou canal de Youtube del Sigte

Nou compte d’Instagram del Sigte
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Notícies publicades en mitjans de comunicació:

El País, “Los mapas que predijeron la pandemia y ayudaron a evitar una catástrofe aún 

mayor”. 18/01/2022.

https://elpais.com/tecnologia/2022-01-18/los-mapas-que-predijeron-la-pandemia-y-
ayudaron-a-evitar-una-catastrofe-aun-mayor.html

Butlletí RECERCAT, Departament de Recerca i Universitats “Edusat: una plataforma per 

explorar els fenòmens naturals amb imatges de satèl·lit”. 04/03/2022.

https://universitatsirecerca.gencat.cat/ca/detalls/noticia/Edusat-una-plataforma-per-
explorar- els-fenomens-naturals-amb-imatges-de-satellit 

“Un projecte de la UdG estudiarà els impactes ecològics i socials dels parcs eòlics 

marins”:
 

El Punt Avui, 06/06/2022. 
 

https://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/2162702-un-projecte-de-la-  
 udg-estudiara-els-impactes-ecologics-i-socials-dels-parcs-eolics-marins.html

 La Vanguardia, 05/07/2022.
 

 
https://www.lavanguardia.com/local/girona/20220705/8386561/projecte-udg-  

 estudiara-els-potencials-impactes-ecologics-i-socials-dels-parcs-eolics-marins.  
 html 

 Diari de Girona, 05/07/2022.
 

https://www.diaridegirona.at/comarques/2022/07/05/projecte-udg-estudiara-els-  
 potencials-67987333.html 

Recull de premsa

El Gerió, “Les tecnologies geoespacials i la cultura lliure es troben a les Jornades de SIG 

Lliure de la UdG”. 03/06/2022. 

https://www.gerio.cat/noticia/1517861/les-tecnologies-geoespacials-i-la-cultura-lliure-es- 
troben-a-les-jornades-de-sig-lliure-de 

Inèdit, agència de notícies. «La Inteligencia Artificial llega a las aulas». 09/06/2022. 

https://ineditagencia.com/producto/la-inteligencia-artificial-invade-las-aulas/ 

Diari de Girona (paper), “Tecnologies geoespacials i cultura lliure, a les Jornades de SIG 
Lliure de la UdG”. 04/06/2022. 

https://mynmedia.mynews.es/noticies/intelligence/?dre=00000105-20220604-
01014&tipus=pdf 
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Participació en jornades i congressos

Jornades de SIG Lliure. 8-9 de juny de 2022, Girona. Presentacions:

 -Comunicació: “Portal de geodatos del ámbito marítimo del Baix Empordà” - Rosa Olivella,  

 Toni Hernández (SIGTE-UdG), Carolina Martí (Institut de Medi Ambient - UdG). 

 -Comunicació: “Posibles soluciones al trabajar con grandes volúmenes de datos” - Josep  

 Sitjar (SIGTE-UdG). 

 -Tutorial: “Cálculo de rutas óptimas con pgRouting en entornos web” - Toni Hernández   

 (SIGTE-UdG) .

 -Taller: “Visualización de datos con herramientas de QGIS” - Santi H. Puig (freelance) i   

 Laura Olivas (SIGTE-UdG).

 -Taller: “Introducción al análisis exploratorio de datos espaciales con GeoDa” - Lluís Vicens  

 (SIGTE - UdG).

4th Symposium on Space Educational Activities. 27-29 d’abril de 2022, Barcelona. 

Presentacions:

 -“Monitoring natural phenomena from the classroom with Edusat. Proposal of a teaching   

 guide (and support material)” - Rosa Olivella, Laura Olivas, Josep Sitjar (SIGTE - UdG),   

 Carla García-Lozano (Departament de Geografia, UdG).

 -“Design and methodology for a Remote Sensing course” - Josep Sitjar (SIGTE - UdG).

XIX Congreso de Tecnologías de la Información Geográfica. 12-14 de setembre de 2022, 

Saragossa. Presentacions:

 -Comunicació: “Integración de la teledetección en nuevas experiencias educativas: el   

 proyecto Edusat”  Rosa Olivella, Laura Olivas, Josep Sitjar (SIGTE-UDG), Carla García-  

 Lozano (Departament de Geografia, UdG).

 -Taller: “Detectar fenómenos naturales a partir de imágenes de satélite”, Laura Olivas   

 (SIGTE-UdG).

Jornada “STEM a l’espai”. 1 d’octubre de 2022, Castelldefels. Realització del taller:

 -“Detectant fenòmens naturals a partir d’imatges de satèl·lit” - Josep Sitjar i Laura Olivas   

 (SIGTE-UdG).

New Space Economy Congress 2022. 19 i 20 d’octubre de 2022, Barcelona.

PyDay Bcn 2022 26/11/2022, Barcelona.

Dataviz for Society. 2 i 3 de desembre de 2022, Barcelona. Realització del taller: 

 -Tools, platforms and techniques to visualitze Earth Observations datasets” - Josep  

 Sitjar



2022. El SIGTE en xifres

10 consultes i peticions del PAS i PDI

9 projectes en l’àmbit de la informació geogràfica

 4 projectes amb la Universitat de Girona

 5 projectes externs

7 propostes de projecte presentades

8 cursos i activitats de formació

 2 cursos amb la Universitat de Girona

 6 cursos externs

1 proposta de formació presentada 

1 activitat per IES

2 estudiants en pràctiques

UNIGIS Girona - programa de formació online en SIG

 88 nous estudiants

 24ª edició del màster en SIG

Assistència a 7 congressos o jornades

18 articles al Blog UNIGIS

6 notícies d’impacte

Nou canal de Youtube i Instagram

Serveis i projectes

Formació

Visibilitat
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