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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 2020 | 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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Mapa web Serveis d’atenció psicològica - Departament de Psicologia, Universitat de 
Girona.  

Implementació d’un mapa web que té com a objectiu visibilitzar els diferents recursos al 
voltant de la psicologia que hi ha principalment a les comarques gironines. La cerca de 
dades ha estat duta a terme pels estudiants de psicologia de la Universitat de Girona.

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

Mapa web dels Recursos Ambientals de la Universitat de Girona - Unitat de 
Compromís Social, Universitat de Girona.

Implementació d’una eina web de comunicació en format de mapa web on es mostren els 
diferents espais i recursos que connecten amb els objectius i les actuacions de millora 
ambiental i de promoció de la sostenibilitat de la Universitat de Girona. 

https://www.udg.edu/ca/compromis-social/Arees/Sostenibilitat/Mapa-de-recursos-ambientals

Aplicació web Itineraris saludables de la Universitat de Girona - Unitat de Compromís 
Social, Oficina de Salut Laboral i Servei d’Esports, Universitat de Girona. 

Disseny d’una web app dels itineraris saludables de la UdG. L’objectiu de l’aplicació 
web és donar a conèixer alhora que promoure diferents rutes per tal de fer exercici físic, 
passejar i altres activitats saludables a l’entorn dels diferents campus de la Universitat de 
Girona.

Serveis

Assessorament i suport tècnic
Servei de cartografia - Unitat de Gestió Documental, Arxiu i Registre, Universitat de 
Girona.

Mapes dels campus i edificis de la Universitat de Girona, en el marc de  l’exposició del 
rector Josep M. Nadal. 

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.

Plataforma web de gestió ‘Mosquito Alert’ - Centre d’Estudis Avançats de Blanes - 
CSIC.

El projecte Mosquito Alert és ‘un sistema d’alerta ciutadana per investigar, seguir i 
controlar l’expansió del mosquit tigre mitjançant el descobriment de mosquits tigres 
adults i mosquits de la febre groga i també dels seus llocs de cria’. Després de la 
implementació d’un  visor de cartografia supervisat 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 2020 s’han introduït noves espècies de mosquit 
-koreikus, japonicus-, s’han desenvolupat dues capes d’informació -per visualitzar les 
picades de mosquit i per visualitzar les captures de mosquit a través de trampes-, així 
com actualitzat el programari relatiu a Python.

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, s’implementen unes noves funcionalitats i millores: 
configuració de la zona d’interès, millora del FrontEnd (GUI i noves funcionalitats en 
relació a la navegació (informació de les coordenades, GoTo, custom SRS, Follow me, i 
brúixola).

Disseny, adequació i implementació del Sistema d’Informació Geogràfica municipal 
- Ajuntament de Tossa de Mar.

El projecte es centra en la integració d’un conjunt de capes d’informació ja existents en 
format shapefile, en la creació d’un conjunt de noves capes provinents d’un entorn CAD 
en una nova base de dades i la preparació d’un projecte de QGIS.



Memòria SIGTE 2020 | 6 

Propostes de projecte
A continuació es detallen totes les propostes de projectes d’innovació 
presentades durant el 2020: 

Gestor de continguts pel mapa web de Serveis d’atenció psicològica, 
Departament de Psicologia - Universitat de Girona.

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

Nova iteració -millores- de la plataforma web per la visualització i 
gestió d’informació geogràfica - empresa DARES TECHNOLOGY. 

Mapa Web ‘Assessment of the contributing factors for the evolution 
of the pandemic at the small areas level in Catalonia’, Grup de recerca 
en Estadística, Economia i Salut - Universitat de Girona.

Mapa Web per la visualització i consulta dels guals municipals, 
Ajuntament de Cubelles.

Citizen Scienze Application (CSA) del projecte Erasmus Saving 
Scapes, Departament de Geografia - Universitat de Girona.

Mapa Web de les activitats dels Campus Sectorials, Universitat de 
Girona.

Mapa Web, Càncer, nivell de vida i medi ambient: mapa web per a 
identificar les zones més vulnerables de la província de Girona en la 
incidència del càncer de pulmó, mama i colon-recte, ajut e-HEALTH 
COMG per a un projecte de recerca i innovació en tecnologies de la salut 
del Col·legi Oficial de Metges de Girona, la Fundació Pascual i Prats i el 
Campus Salut de la Universitat de Girona.
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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 2020.

Curs: Disseny i processament d’enquestes geolocalitzades amb ArcGIS 
Survey123 - Departament de Geografia, Universitat de Girona.

Curs virtual de 6 hores, els dies 14, 16, 21 i 23 de juliol de 2020. 

Col·laboració docent a l’assignatura Didàctica de les Ciències Socials, Doble 
titulació de Mestre d’Educació Infantil/Primària de la Universitat de Girona. 

Seminari virtual  sobre mapes digitals per a l’ensenyament del medi. 21 d’octubre de 
2020.

Curs: Introducció a QGIS. Ajuntament de Begur - Àrea de Medi Ambient.

Curs de 16 hores els dies 20, 23, 27 d’octubre i 3 de novembre de 2020.

Curs: Eines i tècniques pel disseny de mapes amb programari lliure QGIS. Escola 
de Doctorat - Universitat de Girona.

Curs virtual de 15 hores, els dies 2, 4, 9, 11 i  16 de novembre de 2020.

Col·laboració docent a l’assignatura Didàctica de les Ciències Socials, Màster 
en Formació del Professorat d’ESO i Batxillerat, Formació Professional i 
Ensenyament d’Idiomes de la Universitat de Girona

Seminari virtual sobre mapes digitals per a la didàctica de les Ciències Socials. 20 de 
novembre de 2020.

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 2020 hem dut a terme: 
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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 2019–2020 s’ha ofert la 
22a edició que ha comptat amb un total de 80 estudiants.

Curs d’Especialització en Programació d’Aplicacions SIG

16a edició d’aquest curs que s’emmarca en el Programa UNIGIS Girona de 
formació online. Del 10 de febrer al 23 de març de 2020, 150 hores.

Programa de formació UNIGIS Girona

Propostes de formació
A continuació es detallen totes les propostes de projectes de formació 
presentades durant el 2020: 

Curs: Geoeines digitals per la docència, Departament de Geografia - 
Universitat de Girona.

Curs: Introducció a QGIS i Instamaps, Consorci Sanitari de Barcelona.

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

Curs: Introducció a QGIS, Consorci de les Gavarres.

Curs ‘Eines i tècniques pel disseny de mapes amb programari lliure 
QGIS’, Escola de Doctorat - Universitat de Girona.

Col·laboració en el curs ‘Anàlisi de dades d’interès policial’, ESPAC - 
Ajuntament de Castelló.
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Tallers: Observació de la Terra - Copernicus, Fundació FANJAC.

3 sessions de treball amb els joves de 3r i 4rt d’ESO i batxillerat, una sessió de 
treball amb nens de 5è i 6è de primària. Desembre 2019 a febrer 2020.

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. 7 de febrer de 2020.

Assessorament a estudiants de 4rt ESO del CCE Montessori-Palau 

per aprendre a utilitzar la plataforma de publicació de mapes online Instamaps en 
el marc del seu treball de síntesi sobre l’evolució social i urbanística de la ciutat de 
Girona. 11 de març de 2020.

Taller d’ús d’imatge satèl·lit per l’estudi del canvi climàtic -virtual-, en el 
context del Campus PREBAT - Universitat de Girona

2 hores el 6 de juliol de 2020.

Activitats per instituts de secundària

Durant aquest any 2020 s’ha acollit una estada de pràctiques d’una estudiant 
d’Eslovàquia en el context del programa Erasmus +.

Estades de pràctiques

Curs d’Especialització en SIG Cloud

5a edició d’aquest curs que s’emmarca en el Programa UNIGIS Girona de formació 
online. Del 11 de maig al 22 de juny de 2020, 150 hores.

Curs d’Especialització en Bases de dades espacials

17a edició d’aquest curs que s’emmarca en el Programa UNIGIS Girona de 
formació online. Del 2 de novembre al 14 de desembre de 2020, 150 hores.
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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:     

Cómo obtener imágenes de satélite Sentinel amb Josep Sitjar (SIGTE-UdG). 18 de 
març de 2020. 44 assistents.

Análisis de imágenes de satélite con Python amb Ramiro Aznar (Planet lab). 10 de 
juny de 2020. 149 assistents.

Aspectos clave de una empresa SIG amb Pablo Sanxiao (iCarto). 29 de setembre de 
2020. 19 assistents.

EduSat - plataforma educativa para la Observación de la Tierra amb Carla García-
Lozano (SIGTE-UdG). 19 de novembre de 2020. 51 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) 

 10 notícies.

 8 activitats publicades a l’agenda.

 A destacar la notícia ‘El SIGTE desenvolupa un mapa web per consultar l’estat de la 
COVID-19 per municipis’ publicada el 28 de juliol de 2020 al web de la UdG i que ha 
tingut 1.127 visualitzacions, una de les pàgines més vistes de tot el web. 

http://www.udg.edu/ca/udg/detall-noticies/eventid/12669 

Comunicació i divulgació de l’activitat del SIGTE

Webinars (seminaris online) 

Web del SIGTE
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Blog de la Recerca de la UdG -Oficina d’Investigació i Transferència Tecnològica-. 
Publicació de dos posts:

 Presentació del Servei SIGTE: https://udg-recerca.com/servei-de-sig-i-
teledeteccio-sigte/ 

 SIGTE: COVID per municipis: https://udg-recerca.com/sigte-covid-per-
municipis/

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 2020 s’han publicat 30 articles.

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

Durant el 2020 s’han fet 13 campanyes de mailing (enviaments massius) de les activitats 
del SIGTE. En concret: 

 10 newsletters de UNIGIS Girona

 3 newsletters de Jornades de SIG Lliure. 

La base de dades compta amb 3.135 subscrits.

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

 2.618 seguidors al twitter del SIGTE (+273 nous seguidors que 2019).

 1.766 seguidors al twitter de UNIGIS GIRONA (+331 nous seguidors que 2019).

 2.145 seguidors al twitter de Jornades de SIG lliure. 

 911 seguidors al perfil de LInkedin del SIGTE (+124 nous seguidors que 2019).

Blog de Recerca de la UdG

Blog UNIGIS Girona

Newsletter del SIGTE

Xarxes socials
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Temporal Glòria 

Publicació a twitter d’una imatge de satèl·lit dels efectes del Glòria al Delta de l’Ebre. El 
tuit té gran impacte amb 2.395 retuits i 1.669 agradaments. Es fan ressó el mitjans de 
comunicació:

 Telenotícies matí (min 12.02): https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/tn-mati/telenoti-
cies-mati-22012020/video/6015026/

 Entrevista a Els Matins amb Mònica Terribas (Catradio) min 33: https://www.
ccma.cat/catradio/alacarta/el-mati-de-catalunya-radio/el-mati-de-catalunya-radio-d11-a-
12-h-22012020/audio/1061222/

 Entrevista a Versió RAC 1: https://www.rac1.cat/programes/ver-
sio/20200122/473071947901/temporal-gloria-delta-de-lebre-desaparegut-satellit.html  

Anàlisi COVID-19 i Informació Geogràfica

Degut a la crisi sanitària, s’organitza un treball intern per analitzar el paper que tenen el 
SIG i la Teledetecció en el context actual derivada de la COVID19. Fruit d’aquest treball 
es produeixen diferents resultats que mostren la utilitat de la visualització i  l’anàlisi de 
dades geogràfiques relacionades amb la COVID19:

 SIG i epidemiologia en temps de COVID-10, article al blog d’UNIGIS GIRONA: 
https://www.unigis.es/sig-y-epidemiologia-en-tiempos-del-covid-19/

 SIG al núvol per a la gestió de la informació a la crisi sanitària i humanitària 
de la COVID-19, article al blog d’UNIGIS GIRONA: https://www.unigis.es/los-sig-en-la-
nube-para-la-gestion-de-la-informacion-en-la-crisis-sanitaria-y-humanitaria-del-covid-19/

 Mapes de risc, anàlisi de l’espai de convivencia pública a les voreres 
en temps de COVID-19, article al blog d’UNIGIS GIRONA: https://www.unigis.es/
conviviendo-en-las-aceras-en-tiempos-de-covid/

 Impactes del confinament en relació a la contaminació atmosfèrica, article al 
blog d’UNIGIS GIRONA: https://www.unigis.es/teledeteccion-y-python-para-analizar-los-
efectos-de-la-covid-19/

 

Notícies d’impacte
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Virtual GIS Summit on COVID-10. Virtual, 8 de març de 2020.

Inteligencia Artificial y Big Data contra el COVID-19. Virtual, 9 d’abril de 2020.

Debats de GeoInformació -Associació Catalana de Tecnologies de la Informació 
Geoespacial-. Virtual, 4 de maig i 15 de juny de 2020.

FOSS4G UK. Virtual, 17 de juny de 2020.

Geopython. Virtual, 21 i 22 de setembre de 2020. Participació de Marc Compte i Josep 
Sitjar amb les comunicacions: 

 - Teaching GeoPython remotely at UNIGIS Girona

 - Analyzing COVID-19 using Python and remote sensing images

Gespatial Data Scienze Congress. Virtual, 20 - 23 d’octubre de 2020.

V Jornada GEOCOM ‘La geoinformació en la nova normalitat’. Virtual, 6 de novembre 
de 2020. Participació de Lluís Vicens amb la comunicació Aplicacions de les dades 
obertes geogràfiques, en temps de la COVID.

General Assembly Copernicus. Virtual, 24 i 25 de novembre de 2020. Participació del 
SIGTE amb un estand virtual.

Fòrum TIG/SIG. Virtual, 24 de novembre de 2020. Participació de Lluís Vicens amb la 
comunicació GeoInformació en temps de COVID.

Participació a jornades, congressos i altres

 Evolució de la COVID-19 a Europa. Una alternativa en la representació de 
les dades, article al blog d’UNIGIS GIRONA: https://www.unigis.es/evolucion-covid-19-
europa/

 Visualització dinàmica de la propagació de la COVID-19 per comunitats 
autònomes. article al blog d’UNIGIS GIRONA: https://www.unigis.es/mapa-web-dinamico-
de-distribucion-y-evolucion-del-covid-19-en-espana/. Mapa web: https://mapscloud.udg.
edu/covid19/ 

 Mapa web La COVID-19 per municipis. Una eina per conèixer a temps real 
l’estat del virus a Catalunya:https://mapscloud.udg.edu/covidmunicipis/

 Mapa web Mou-te. Mapa web permet cercar qualsevol municipi de Catalunya 
per veure quina és la zona de mobilitat permesa –àrea del municipi seleccionat i els 
seus municipis limítrofs- per a dur a terme activitats esportives individuals a l’aire lliure 
els caps de setmana durant el període de restriccions COVID-19 a Catalunya: https://
mapscloud.udg.edu/moute/ 

 Mapa web Límits municipals de la demarcació de Girona, desenvolupat per 
ubicar els límits municipals durant les restriccions de mobilitat del juny de 2020: https://
mapscloud.udg.edu/limits/

Congressos i Jornades
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World Data Viz Challenge 2020. Participació amb l’aplicació BCN 15’ city en el concurs 
de l’Ajuntament de Barcelona centrat en la temàtica de ciutats i emergència climàtica. 
L’aplicació BCN 15’ city té com a objectiu analitzar de forma individual, des de la 
ciutadania, la perspectiva de la ciutat dels 15 minuts a la ciutat de Barcelona a través 
d’una cerca espacial de la disponibilitat de serveis bàsics (educatius, sanitaris, esportius, 
culturals, d’oci o subministrament) a menys de 15 minuts a peu o en bicicleta des de una 
ubicació concreta. Disponible a:

https://mapscloud.udg.edu/apps/sigtedataviz2020/map

Elaboració d’un script per detector algues i plantes aquàtiques, en el context del 
Sentinel Hub Custom Script Contests (Copernicus). 

https://www.sentinel-hub.com/develop/community/contest/#Results2

Hackovid. Participació en la mentoria pel desenvolupament de solucions tecnològiques, 
en el context de la Hackovid. Iniciativa promoguda pel Departament de Polítiques Digitals i 
Administració Pública de la Generalitat de Catalunya per tal d’oferir solucions tecnològiques 
per a la població com a conseqüència del confinament. Abril de 2020.

 

Workshop BiblioUdG 2020. Servei de Biblioteca de la Universitat de Girona. 27 de febrer 
de 2020. Participació a la xerrada ‘Un Servei de SIG a la UdG?’ a càrrec de Gemma Boix.

Concursos i premis

Altres activitats
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2020. El SIGTE en xifres

1 servei d’assessorament i suport tècnic.

15 consultes i peticions del PAS i PDI.

7 projectes en l’àmbit de la informació geogràfica.

 4 projectes amb la Universitat de Girona.

 3 projectes externs.

8 propostes de projecte presentades.

6 cursos i activitats de formació.
 4 cursos amb la Universitat de Girona.

 2 cursos externs.

6 propostes de formació presentades. 
4 activitats per IES.

1 estudiant en pràctiques.

UNIGIS Girona - programa de formació online en SIG

 80 nous estudiants.

 22ª edició del màster en SIG. 

4 webinars online.

Assistència a 9 congressos o jornades.

Participació a  2 concursos. 

9 articles d’anàlisi COVID i informació geogràfica. 

1 notícia d’impacte sorbre el temporal Glòria. 

Serveis i projectes

Formació

Visibilitat
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