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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



Memòria SIGTE 2021 | 2 

UNIGIS International Association (UIA)

Xarxa internacional d’universitats en cooperació des de 1990 per dissenyar i portar a 
terme programes d’ensenyament a distància en SIG. El SIGTE n’és membre de la junta.

www.unigis.net

Open Source Geospatial Foundation (OSGeo) 

Organització sense ànim de lucre amb l’objectiu de donar suport i promoure el 
desenvolupament de software geoespacial de codi obert i lliure. El SIGTE té signat un 
Memorandum of Understanding amb OSGeo i està reconegut com a OSGeo Lab.

www.osgeo.org

Association Geographic Information Laboratories Europe (AGILE)

Associació amb l’objectiu de promoure l’ensenyament acadèmic i la recerca en SIG. El 
SIGTE és membre de l’associació.

www.agile-online.org

Geographical Information Systems International Group (GISIG)

Grup pel foment de la cooperació entre diferents centres a través de la promoció i el 
desenvolupament de projectes europeus vinculats als SIG. El SIGTE n’és membre del 
comitè executiu.

www.gisig.eu

Socis
Durant els més de 20 anys de funcionament del SIGTE, s’ha creat una xarxa de relacions, persones 
vinculades a institucions, entitats i associacions, que permeten ampliar el marc d’aprenentatge, 
coneixement i experiència del servei.

De tota la nostra activitat en xarxa, destaquem la participació en les següents iniciatives:
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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 Espanya en cooperació amb el Departament de 
Geografia de la Universidad de Alcalá de Henares.

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 n’és membre de la 
junta.

www.actig.cat

Copernicus Academy

Xarxa que connecta les universitats europees, institucions de recerca, escoles de negoci 
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
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Gestor de continguts del mapa web Serveis d’atenció psicològica - Departament de 
Psicologia, Universitat de Girona. 

Implementació del gestor que permet actualitzar i mantenir al dia els continguts del mapa 
web dels serveis d’atenció psicològica. Aquest mapa web té com a objectiu donar a 
conèixer els diferents recursos que hi ha al voltant de la psicologia, principalment a les 
comarques gironines i a partir de la cerca duta a terme pels estudiants de psicologia de la 
Universitat de Girona.

https://mapscloud.udg.edu/serveis_psicologia/

Mapa web dels centres per les pràctiques - Facultat de Medicina, Universitat de 
Girona. 

Implementació d’un mapa web per ubicar els centres sanitaris que ofereixen pràctiques 
per a estudiants de medicina.

https://mapscloud.udg.edu/practiques_medicina/ 

Citizen Science Application – Departament de Geografia, Universitat de Girona.

El CSA és un dels resultats del projecte Saving Scapes el qual es presenta com una eina 
per donar suport a processos d’aprenentatge innovadors al voltant de la governança 
col·laborativa i l’anàlisi dels paisatges tant culturals com naturals. En aquesta línia, el CSA 
es concep com un constructor de qüestionaris amb component espacial i d’acord amb la 
metodologia i enfocament dissenyats des del projecte Saving Scapes.  

Serveis

Assessorament i suport tècnic

El SIGTE ha atès 15 consultes i peticions provinents del PDI (investigadors, 
càtedres i laboratoris de diferents àmbits acadèmics) i PAS en relació a 
l’elaboració de cartografia, processament de dades geogràfiques i  obtenció 
d’imatges 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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Edusat, plataforma web de recursos educatius en l’àmbit de l’Observació de la 
Terra. 

Implementació d’un espai web per apropar la ciència de la teletedecció a un públic 
no especialitat. La plataforma Edusat és un recurs didàctic que ofereix els conceptes 
teòrics sobre la Teledetecció i el canvi ambiental global, a la vegada que proporciona 
els coneixements per processar imatges de satèl.lit. Projecte finançat per una acció de 
suport del projecte CoRdiNet -EC Horizon2020 program-, l’Institut de Medi Ambient i el 
Consell Social de la Universitat de Girona.

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 pel projecte de “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 online que permeti visualitzar la distribució dels hàbitats marins 
i la geolocalització dels diferents usos i activitats marítimes que es desenvolupen 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.

Plataforma web 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 
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 pels gestors de la problemàtica del mosquit 
tigre, durant el 2021 s’ha iniciat la fase de disseny d’una nova interfície del visor de 
cartografia d’accés públic.

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

Després de la posada en producció i funcionament de la nova plataforma Mapper 
per la visualització de dades geogràfiques, l’any 2021 es dur a terme una millora i 
una ampliació de la plataforma Mapper:  es revisen les capes interrogables; escales 
dinàmiques; sampling cross-section i varies revisions del backend. Alhora, es programen 
varis automatismes: script de les capes Geoserver i script de les capes Cesium i un 
darrer script per automatitzar la creació d’un nou client. També s’adapta el FrontEnd per 
tal que sigui accessible també amb un dispositiu mòbil.  Alhora es va desenvolupar una 
versió offline de tota la plataforma del Mapper.
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Sistema d’Informació Geogràfica municipal - Ajuntament de Tossa de Mar.

Després del re-disseny i actualització del SIG de l’Ajuntament, adequat a la realitat 
municipal, l’objectiu en aquesta segona fase és la creació d’un complement que ha 
de permetre la visualització dels expedients de GESTIONA, des de l’aplicació SIG 
d’escriptori, juntament amb la incorporació de l’aplicació mòbil sincronitzada amb el SIG 
municipal.

Sistema d’Informació Geogràfica municipal – Ajuntament de Vilablareix. 

El Sistema d’Informació Geogràfica de l’Ajuntament de Vilablareix es va implementar i 
posar en funcionament l’any 2015. L’arquitectura del SIG municipal és un sistema que es 
composa d’una base de dades espacial (PostgreSQL i el component espacial PostGIS) 
que emmagatzema les dades, i del programari SIG d’escriptori QGIS 2. En aquest 
projecte s’ha actualitzat la versió de QGIS de l’antiga 2.x a la 3.x, i s’ha traduït tot el codi 
del sistema a la versió 3 de Python. 

Mapa web midimapping – Servei Civil Internacional de Catalunya.

Mapa web per 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.

Cartografia del patrimoni cultural al visor de mapes Instamaps - Parc Natural del 
Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter.

El Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter disposa d’un inventari del 
Patrimoni Cultural que consta de prop de 500 elements terrestres. L’objectiu d’aquest 
servei es traslladar i publicar aquests elements al visor de mapes Instamaps, fent 
disponible aquesta cartografia a la ciutadania. Instamaps és una plataforma de l’Institut 
Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) per a la creació i publicació de mapes web 
interactius. 
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Propostes de projecte
A continuació es detallen totes les propostes de projectes d’innovació 
presentades durant el 2021: 

Participació en la proposta HORIZON-CL6-2021-BIODIV-01-08: 
Supporting the development of a coherent and resilient Trans-
European Nature Network. 

Participació en la proposta Marco contable socio-ecológico para una 
gestión sostenibe del medio marino. SOFTMAR, de la convocàtoria 
Proyectos de Generación de Conocimiento 2021 del Ministeri de 
Ciència i Innovació, Institut d’Ecologia Aquàtica - Universitat de Girona. 

Participació en la proposta Giro hacia la reNaturalización para una 
Girona más resiliente y saludable. GiroNat, de la convocatòria per 
la renaturalización y resiliencia de ciudades españolas 2021 de la 
Fundación Biodiversidad,Universitat de Girona. 

Anàlisi de la mobilitat al municipi de Rubí, Ajuntament de Rubí.
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Curs: Eines cartogràfiques digitals per divulgar el coneixement geogràfic. 
Departament de Geografia, Universitat de Girona.

Curs virtual de 14 hores, els dies 22, 25, 27, 28 de gener i 1, 3, 5 de febrer de 2021.  

Curs: QGIS i Instamaps, Consorci Sanitari de Barcelona.  

Curs presencial de 20 hores, els dies 1, 3 , 4 i 8 de febrer de 2021. 

Curs: Introducció a QGIS i QField. Rutines bàsiques de càrrega i explotació de 
dades geogràfiques. Consell Comarcal del Baix Empordà.  

Curs presencial de 20 hores, els dies 5, 7, 12 i 14 de maig de 2021. 

Col·laboració docent a l’assignatura Tècniques i mètodes en Geografia, Grau de 
Geografia, Ordenació del Territori i Medi Ambient de la Universitat de Girona.

Seminari sobre sortides laborals en el món del SIG. 19 de maig de 2021.

Curs: Eines i Tècniques pel disseny de mapes i il·lustració de dades, Escola de 
Doctorat – Universitat de Girona. 

Curs presencial de 15 hores, els dies 3, 5, 10 i 12 de novembre de 2021. 

Assignatura: Cartografia i Visualització d’informació geogràfica, Màster Eines 
visuals per la ciutadania - Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació.

Cursos i altres activitats formatives

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 d’aquest 2021 hem dut a terme: 

Propostes de formació
A continuació es detallen totes les propostes de projectes de formació 
presentades durant el 2021: 

Curs Mapes i Visualització de dades, ICE – Universitat de Girona.

Curs Introducció a QGIS i les seves aplicacions en la recerca 
històrica i l’arqueologia, Institut de Recerca Històrica - 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, 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 el que s’incorpora a la xarxa internacional d’universitats que conformen la 
UNIGIS International Association (www.unigis.net). El curs 2020–2021 s’ha ofert la 
23a edició que ha comptat amb un total de 95 estudiants.

Curs d’Especialització en Programació d’Aplicacions Web Map - Frontend.

17a edició d’aquest curs que s’emmarca en el Programa UNIGIS Girona de 
formació online. Del 8 de febrer al 22 de març de 2021, 150 hores. 

Curs d’Especialització en Programació d’Aplicacions Web map– BackEnd i 
FrontEnd.

1a edició d’aquest curs que s’emmarca en el Programa UNIGIS Girona de 
formació online. Del 10 de maig al 21 de juny de 2021, 150 hores.  

Curs d’Especialització en Bases de dades espacials.

18a edició d’aquest curs que s’emmarca en el Programa UNIGIS Girona de 
formació online. Del 2 de novembre al 13 de desembre de 2021, 150 hores.

Programa de formació UNIGIS Girona
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Taller d’Ús d’imatge satèl·lit per l’estudi del canvi climàtic - Edusat. Jove 
Campus de Recerca, Universitat de Girona.

2 hores, el 7 de juliol de 2021. 

Taller: Tractament d’Imatges Satèl·lit en el marc de l’Emergència Climàtica.

IES Rafael Campalans d’Anglès, promoció dels estudis de Geografia, organitzat 
pel Departament de Geografia de la Universitat de Girona. 9 de desembre de 
2021.

Activitats per instituts de secundària

Durant aquest any 2021 s’ha 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 una estudiant del Màster UNIGIS Girona de la Fundació 
Universitat de Girona: Innovació i Formació.  

Estades de pràctiques
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Visibilitat

Organització de webinars, oberts i gratuïts, sobre temàtiques vinculades a l’àmbit de les 
Tecnologies Geoespacials. Aquest any s’han dut a terme els següents:     

Cálculo de rutas óptimas con pgRouting amb Toni Hernández (SIGTE-UdG). 26 de 
gener de 2021. 40 assistents. 

Retos, valores y oportunidades desde un punto de vista de plataforma colaborativa 
y empresa TIG amb Montserrat Jordi (Wikiloc). 6 d’octubre de 2021. 20 assistents.

Edusat, un recurs educatiu per l’observació de la Terra amb Gemma Boix, Carla 
Garcia-Lozano, Laura Olivas (SIGTE-UdG) i Carolina Martí (Institut de Medi Ambient 
-UdG). 16 de Juny 2021. 34 assistents.

Edusat – plataforma educativa para la observación de la Tierra amb Gemma Boix i 
Lluís Vicens (SIGTE-UdG). 25 d’octubre de 2021. 30 assistents.  

Els vídeos dels webinars estan disponible al canal de Vimeo del SIGTE:

https://vimeo.com/channels/unigisgirona 

Publicació de notícies i activitats a la pàgina web del SIGTE (https://www.udg.edu/ca/
sigte) 

 8 notícies.

 9 activitats publicades a l’agenda.

Actualització del web del SIGTE amb el catàleg d’activitats formatives adreçades 
a PDI. S’ha creat una pàgina per cada àmbit: SIG i anàlisi geogràfic; Teledetecció i 
imatges de satèl·lit; Mapes i visualització de dades; Web mapping; Treball de camp: 
captura de dades geogràfiques; Dades obertes i cartografia col·laborativa.

https://www.udg.edu/ca/sigte/activitats-formatives/cursos

Comunicació i divulgació de l’activitat del SIGTE

Webinars (seminaris online) 

Jornades de SIG Lliure - online

Web del SIGTE

Organització de les Jornades de SIG Lliure en format online que van comptar amb un 
programa de comunicacions i tutorials que van dur a terme professionals del món de 
les solucions lliures i les tecnologies obertes. Les Jornades van rebre de mitjana 278 
assistents procedents d’arreu de Catalunya i l’Estat Espanyol. 24 al 26 de març de 2021.

www.jornadassiglibre.org   
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Disseny i producció d’un vídeo promocional per difondre els serveis i les activitats 
formatives que oferim al SIGTE. 

https://www.youtube.com/watch?v=JpJ-zVzdHSw

Blog amb l’objectiu de proporcionar un espai on compartir coneixements, experiències 
i novetats entorn de les Tecnologies de la Informació Geogràfica (TIG) i els 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 2021 s’han publicat 21 
articles. 

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

Blog de la Recerca de la UdG (Oficina d’Investigació i Transferència 
Tecnològica): Les imatges de satèl·lit: dades obertes per a millorar la recerca

Blog de E04GEO- Innovative solutions for Earth Observation/
Geoinformation training SIGTE- of the University of Girona, a a service that 
involves applied research, training, knowledge, and technology transfer

Durant el 2021 s’han fet 13 campanyes de mailing (enviaments massius) de les activitats 
del SIGTE. En concret: 

 7 newsletters de UNIGIS Girona

 4 newsletters de Jornades de SIG Lliure. 

 2 newsletters de Edusat

La base de dades compta amb 4.250 subscrits.

L’activitat a les xarxes socials ha estat continua. El SIGTE és present a Twitter i al 
Linkedin: 

2.782 seguidors al twitter del SIGTE (+6,26% nous seguidors que 2020). 

1.901 seguidors al twitter de UNIGIS GIRONA (+7,64% nous seguidors que 
2020).  

2.458 seguidors al twitter de Jornades de SIG lliure (+14,59% nous 
seguidors que 2020). 

911 seguidors al perfil de Linkedin del SIGTE (+16,9% nous seguidors que 
2020). 

Altres articles

Vídeo promocional del SIGTE 

Blog UNIGIS Girona

Newsletter del SIGTE

Xarxes socials
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Notícies publicades en mitjans de comunicació no especialitzats. 

Edusat

Diari de Girona, «Aprendre a prendre el pols a la Terra». 21/05/2021.

https://www.diaridegirona.cat/girona/2021/05/20/aprendre-prendre-pols-te-
rra-52036110.html 

La Vanguardia, «La UdG crea una plataforma educativa per “explorar” i expli-
car els fenòmens naturals a través d’imatges de satèl·lit ». 19/05/2021

https://www.lavanguardia.com/local/girona/20210519/7465734/udg-crea-plata-
forma-educativa-per-explorar-i-explicar-els-fenomens-naturals-traves-d-imat-
ges-satel-lit.html 

324, «La UdG crea una plataforma educativa per “explorar” i explicar els fenò-
mens naturals a través d’imatges de satèl·lit ». 19/05/2021

https://www.ccma.cat/324/la-udg-crea-una-plataforma-educativa-per-ex-
plorar-i-explicar-els-fenomens-naturals-a-traves-dimatges-de-satellit/noti-
cia/3098318/ 

Diari Ara, «Aprendre a prendre el pols a la Terra». Diari en paper. 20/05/2021 

Jornades de SIG Lliure

Diari de Girona, «Jornades de SIG Lliure »  sobre el paper dels mapes i 
dades obertes» Diari en paper, 20/03/2021 

https://twitter.com/SIGTE_UdG/status/1373933773851668480?s=20 

 

Notícies d’impacte
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FOSS4G 2021.  Virtual, 27 setembre - 2 octubre de 2021. Presentació de la comunicació: 

Edusat: remote sensing as a learning material - Josep Sitjar.

AGILE. Virtual, 8 - 11 juny de 2021. Presentació de les comunicacions

Edusat: remote sensing as an educational ressource. The use of data from the 
Copernicus program as an innovative teaching method for students, teachers, 
and researchers - Carla Garcia-Lozano.

How do green areas influence the temperature of cities? Web map to help local 
decision making about cities and the climate emergency  - Josep Sitjar.

Geopython. Virtual, 22 i 23 de d’abril de 2021. Presentació de la comunicació: 

Building custom web administrators for geographic data driven websites with 
Django  - Marc Compte.

Jornadas SIG Libre. Virtual, 24 - 25 març de 2021. Presentació de les comunicacions:

Edusat: imágenes de satélite del programa Copernicus como metodología de 
innovación docente - Carla Garcia-Lozano.

Uso de datos espaciales e implementación de aplicaciones en tiempos de la 
COVID19 - Lluís Vicens

AGE Didáctica Geografia . Virtual, 19 - 21 març de 2021. Presentació de la comunicació:

La teledetección como material de aprendizaje: el uso de datos del programa 
Copernicus como una metodología de enseñanza innovadora para estudiantes, 
profesores e investigadores - Carla Garcia-Lozano.

Sessió de presentació del SIGTE de la Xarxa de promoció de la RDI de la Universitat 
de Girona. Girona, 16 de juliol de 2021. Participació amb la xerrada:

TIG per la valorització de la recerca UdG - Rosa Olivella.

TECNOLOGIAxPATRIMONI, Solucions Innovadores per la conservació del patrimoni 
natural i cultural. Girona, 19 de novembre de 2021. Participació amb la comunicació: 

Solucions geoespacials per la conservació del patrimoni - Josep Sitjar. 

Fòrum TIG/SIG. Barcelona, 2 de desembre de 2021.

Participació a jornades, congressos i altres

Congressos i Jornades
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2021. El SIGTE en xifres

15 consultes i peticions del PAS i PDI

11 projectes en l’àmbit de la informació geogràfica

 4 projectes amb la Universitat de Girona

 7 projectes externs

4 propostes de projecte presentades

5 cursos i activitats de formació

 3 cursos amb la Universitat de Girona

 2 cursos externs

2 propostes de formació presentades 

2 activitats per IES

2 estudiants en pràctiques

UNIGIS Girona - programa de formació online en SIG

 95 nous estudiants

 23ª edició del màster en SIG

4  webinars online

Assistència a 8 congressos o jornades

21 articles al Blog UNIGIS

2 articles a blogs i webs externes

5 notícies d’impacte sorbre el projecte Edusat i les Jornades de SIG 
Lliure

Serveis i projectes

Formació

Visibilitat
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