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El SIGTE 

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

Girona ofereix suport tècnic, assessorament, formació i solucions tecnològiques en l’àmbit de 

la informació geogràfica. És un servei especialitzat en el tractament de la informació es-

pacial i en l’ús i l’aplicació de les tecnologies de la informació geogràfica. 

El SIGTE promou les Tecnologies de la Informació Geogràfica aportant i generant coneixe-

ment especialitzat i de valor a la comunitat de la UdG i, per extensió, a la societat en general. 

 

Al llarg dels més de 15 anys d’experiència s’ha creat una xarxa de relacions vinculades a insti-

tucions, entitats i associacions. De tota la nostra activitat en xarxa, destaquem la participació 

a les següents iniciatives: 

 

 UNIGIS International Association 

(UIA). Membre de la xarxa internacio-

nal d’universitats en cooperació des de 

1990 per dissenyar i portar a terme 

programes d’ensenyament a distància 

en SIG.  

www.unigis.net 

 

 Open Source Geospatial Foundation 

(OSGeo). Organització sense ànim de 

lucre amb l’objectiu de recolzar i pro-

moure el desenvolupament de softwa-

re geoespacial de codi obert i lliure. El 

SIGTE té signat un Memorandum of 

Understanding amb OSGeo i està re-

conegut com OSGeo Lab. 

www.osgeo.org 

 

 Association Geographic Information 

Laboratories Europe (AGILE). Asso-

ciació amb l’objectiu de promoure 

l’ensenyament acadèmic i la recerca 

en SIG.  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 euro-

peus vinculats als SIG.   

www.gisig.it 

 

 Centre de Recursos Idrisi Espanya. 

Des del 1996, el SIGTE és Centre de 

Recursos IDRISI per Espanya en coo-

peració amb el Departament de Geo-

grafia de la Universidad de Alcalá de 

Henares.  

www.sigte.udg.edu/idrisi 

 

 Associació gvSIG. Des del 2010, la 

Universitat de Girona, a través del 

SIGTE, és Membre d’Honor de 

l’Associació gvSIG. L’Associació té 

com a objectiu la sostenibilitat del pro-

jecte gvSIG i el desenvolupament de la 

Geomàtica Lliure. www.gvsig.com 

http://www.unigis.net/
http://www.osgeo.org/
http://www.agile-online.org/
http://www.gisig.it/
http://www.sigte.udg.edu/idrisi
http://www.gvsig.com/
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 Associació Catalana de Tecnologies 

de la Informació Geospacial(ACTIG). 

Associació sense ànim de lucre que 

vol ser punt de trobada d’usuaris, pro-

ductors, empreses de serveis, estudi-

ants i administracions públiques. 

www.actig.blogspot.com.es/  

 

 

 

 

 

http://actig.blogspot.com.es/
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actig.blogspot.com.es/  

Línies 
d’activitat 

http://actig.blogspot.com.es/
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Línies d’activitat  

 

Comunitat UdG 

 
Les accions en el marc UdG es traduei-

xen en el suport actiu a la docència, la 

divulgació de la recerca i 

l’assessorament a professors, tècnics, 

investigadors i estudiants en el processa-

ment de dades geogràfiques en projectes 

de qualsevol disciplina científica (humani-

tats, ciències ambientals, estudis politèc-

nics, estadística i economia, turisme, te-

mes de salut pública, etc.). 

 
 

Innovació 

És l’àrea d’activitat on es duen a terme els 

projectes que apliquen els darrers i més 

innovadors avenços tecnològics en 

l’àmbit de la Informació Geogràfica i afins. 

 

La incorporació explícita de la innovació en 

el full de ruta del SIGTE té com a objectiu 

identificar les tendències dels SIG i 

desenvolupar projectes en relació a aques-

tes. Projectes que aporten, tant a la comu-

nitat universitària com a la resta de la soci-

etat, un valor afegit i un avenç en l’ús de 

la informació geogràfica. 

 
 

 

 

 

 

Formació 

 

Formar part de la comunitat universitària 

ens compromet a col·laborar i participar en 

la transferència de coneixement, motiu pel 

qual l’àrea de formació del SIGTE és fo-

namental en el conjunt de les nostres acti-

vitats. 

 

Un dels principals objectius d’aquesta línia 

és oferir propostes formatives de diver-

sos formats —online, presencial, persona-

litzada o ‘a mida’, cursos intensius, màster, 

etc.—per tal d’adaptar-nos a les diferents 

necessitats professionals i educatives de 

l’entorn. 

 

El Programa UNIGIS és un dels projectes 

més representatius d’aquesta línia de tre-

ball. UNIGIS Girona acumula més de 16 

edicions treballant per millorar i adaptar-se 

a la tecnologia i aplicacions tan canviants 

en el món dels SIG.    

 

Difusió 

Els projectes que es desenvolupen en 

aquesta línia de treball responen també a 

l’objectiu de transferir coneixement i 

informació relativa al sector dels SIG, 

però presenten altres formats que cerquen 

alhora una divulgació i promoció dels SIG 

a la societat. 
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Amb l’organització i participació en xerra-

des, seminaris i congressos volem facilitar 

els espais d’intercanvi de coneixement i 

informar a un públic més ampli. 

Un dels projectes amb més èxit són les 

Jornades de SIG Lliure que s’organitzen 

cada any a Girona. Un esdeveniment que 

s’ha convertit en un punt de trobada on 

compartir experiències, coneixements i 

vincles entorn el Software Lliure aplicat als 

SIG. 
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Projectes 

 

Comunitat UdG 

 

Durant aquest curs acadèmic el SIGTE ha 

atès 10 consultes i peticions provinents del 

PDI (investigadors, càtedres i laboratoris 

de diferents àmbits acadèmics) i PAS en 

relació a l’elaboració de cartografia i pro-

cessament de dades geogràfiques. 

 

A continuació es detallen les sessions in-

formatives, visites i participació d’activitats 

de divulgació de la recerca i de la institució 

que el Servei ha realitzat durant aquest 

curs acadèmic: 

 

 4 sessions de divulgació dels SIG a 

IES per la promoció dels Estudis de 

Geografia, organitzades pel Departa-

ment de Geografia (12/12/2014; 

23/01/2015; 06/02/2015 i 06/03/2015). 

 

Altres iniciatives i activitats en aquest con-

text: 

 Actualització llicència de software SIG 

IDRISI a les aules d’informàtica de la 

Facultat de Lletres gràcies al fet de ser 

Centre de Recursos Idrisi. 

 

 

 

 

 

 

 

Projectes d’Innovació 

 
 SIG de Parcs i Jardins de Figueres - 

FISERSA ECOSERVEIS SA-. Servei 

de manteniment i suport al projecte 

‘SIG de Parcs i Jardins de Figueres’, 

concretament els complements i pro-

gramari específic que en fan efectiu el 

seu funcionament.  

 GeoSmartCity. Projecte de cooperació 

europea que té com a objectiu final es-

tablir una plataforma (a mode de hub) 

oberta i reutilitzable que a partir de la 

publicació de dades geogràfiques 

obertes permeti generar nous serveis 

especialitzats basats en els protocols 

de serveis d'estàndards oberts, i nous 

models de negoci. El projecte promou 

la integració de dades procedents de 

diverses fonts (privades o públiques) i 

la generació de nous serveis en el 

marc de l’Smart City, concretament en 

dos escenaris d’aquesta: les infraes-

tructures de subsòl i l’energia verda. 

Projecte col·laboratiu coordinat per 

GISIG (Italia) i co-finançat pel progra-

ma CIP 2007-2013 ICT-PSP. 

 SIG de l’Ajuntament de Vilablareix. 

Implementació d’un Sistema 

d’Informació Geogràfica a l’Ajuntament 

de Vilablareix.  

 Conversor shape a dxf. Servei de 

millora del conversor que permet la 

transformacio del format shape a dxf 

en base els requeriments establerts. 

http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/ict-policy-support-programme
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Servei promogut per l’Ajuntament de 

Figueres. 

 SIG del Consorci Aigües Costa Bra-

va. Creació d’una base de dades es-

pacial connectada a un software SIG, 

juntament amb una formació SIG de 30 

hores  als tècnics en l’ús del SIG i els 

principals processos que han de 

desenvolupar per la seva feina. Projec-

te promogut pel Consorci Aigües Costa 

Brava. 

 Visor SIMSAP. Adequació d’un visor 

de mapes (SIMSAP) de Dipsalut i la 

cartografia base sobre la que es repre-

senten els equipaments municipals per 

tal de garantir l’ús de programari amb 

protocols de seguretat, i alhora de codi 

lliure. Projecte promogut per DipSalut, 

organisme autònom de la Diputació de 

Girona. 

 Atles Digital. Desenvolupament d’un 

atles digital per Ensenyament Secun-

dari Obligatori (ESO) que, a mode de 

visor de mapes, mostra informació ge-

ogràfica relativa al medi físic, polític i 

xarxa de transports a escala de planis-

feri, continents i Espanya. Projecte 

promogut per l’Editorial Océano S.L. 

 Serveis de consultoria: 

Assessorament per a la implementació 

d’una solució SIG al departament de 

sòls contaminats de l’Agència de Resi-

dus de Catalunya. 

Representació cartogràfica de tweets, 

investigador universitari extern. 

 

 

 

 

 

Durant aquest curs acadèmic 2014–2015 

des de la línia de projectes d’Innovació 

s’ha treballat per la presentació de diver-

ses propostes de projectes, que es deta-

llen a continuació: 

 Proposta de projecte I+D INTER-

CONNECTA 2015. Proposta per 

col.laborar com a experts en l’ús de la 

teledetecció i els SIG per la monitorit-

zació i manteniment d’infraestructures 

ferroviàries. 

 Proposta de projecte per l’Institut 

d’Investigació Històrica -UdG-. Cre-

ació d’una aplicació mòbil a mode de 

catàleg d’imatges per incloure dins una 

proposta presentada a la convocatòria 

BBVA ‘La elaboración y circulación de 

la cultura escrita y visual en época 

medieval y moderna 3.0’. 

 Proposta de projecte pel Consell 

Comarcal del Gironès. Desenvolu-

pament d’un visor de mapes web in-

teractiu amb funcionalitats bàsiques, 

que permeti la visualització en un ma-

pa de les capes d’informació existents 

en l’actual IMS del Consell Comarcal. 

 Proposta de projecte per l’empresa 

Culturania. Desenvolupament d’un vi-

sor de mapes web i aplicació mòbil pel 

Museu d’Història de la Ciutat de Giro-

na. 

 Proposta de projecte per l’empresa 

Culturania. Desenvolupament d’un vi-

sor de mapes web per la visualització i 

ubicació dels elements patrimonials 

d’un territori concret de Catalunya, ja 

sigui a través de la consulta de la seva 

localització actual –museus- o bé la 

seva localització original. 
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 Proposta de projecte per l’empresa 

Invernaderos y Complementos SA. 

Desenvolupament d’una aplicació onli-

ne per al disseny d’estructures per la 

protecció de pedregades. 

 

Projectes de Formació 

 
 Taules d’aprenentatge. Durant aquest 

curs s’ha acollit un Erasmus Plus 

Scholarship de la Jagiellonian Uni-

versity (Institute of Geography and 

Spatial Management) durant el mes 

de febrer per l’intercanvi de coneixe-

ment i aprenentatge d’experiències en 

l’ensenyament online de Sistemes 

d’Informació Geogràfica en el context 

del Màster UNIGIS Girona. 

 Màster Professional UNIGIS en Ges-

tió de Sistemes d’Informació Geo-

gràfica. El SIGTE, en col·laboració 

amb la Fundació Universitat de Girona: 

Innovació i Formació és el responsable 

de l'organització del Programa UNIGIS 

des de 1999, any en el que s'incorpora 

a la xarxa internacional d'universitats 

que conformen la UNIGIS International 

Association (www.unigis.net). El curs 

2014–2015 s’ha ofert la 17a edició del 

màster que ha comptat amb un total de 

34 estudiants. 

Durant aquest curs s’ha dut a terme a 

la renovació del programa UNIGIS per 

tal d’oferir a partir del curs 2015-16 un 

nou màster de dos cursos amb dos iti-

neraris o especialitzacions (‘Geoin-

formática y Programación SIG’ i ‘Análi-

sis Geoespacial) així com tres nous di-

plomes de postgrau (Postgrau en 

‘SIG’, postgrau en ‘Geoinformática y 

Programación SIG’ i postgrau en ‘Anà-

lisis Geoespacial’) . Això ha implicat 

redefinir el currículum i continguts del 

programa, afegint nous mòduls o as-

signatures i actualitzant els ja exis-

tents.  

Dins del mateix procés de renovació, 

s’ha redissenyat la imatge corporativa 

d’UNIGIS amb un nou logo i un nou es-

til. També s’ha reformat la plataforma 

d’aprenentatge online amb nous estils i 

una nova forma de mostrar els contin-

guts i materials. 

 Curs d’Especialització ‘Compartint 

Informació Geogràfica a la xarxa’. 4a 

edició d’aquest curs que s’emmarca en 

el Programa UNIGIS Girona de forma-

ció a distància. Del 8 de setembre al 

27 d’octubre 2014, 120 hores. 

 Curs d’Especialització ‘SIG i Avalu-

ació d’Impacte Ambiental’. 7a edició 

d’aquest curs que s’emmarca en el 

Programa UNIGIS Girona de formació 

a distància. Del 27 d’octubre al 15 de 

desembre  2014, 120 hores. 

 Curs d’Especialització ‘Programació 

d’Aplicacions SIG’. 16a edició 

d’aquest curs que s’emmarca en el 

Programa UNIGIS Girona de formació 

a distància. Del 27 d’octubre al 15 de 

desembre  2014, 120 hores. 

 Curs d’Especialització ‘Gestió de 

Projectes SIG’. 11a edició d’aquest 

curs que s’emmarca en el Programa 

UNIGIS Girona de formació a distàn-

cia. Del 15 de desembre de 2014 al 2 

de febrer de 2015, 120 hores. 

 Curs d’Especialització ‘Bases de 

dades espacials’. 12a edició d’aquest 
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curs que s’emmarca en el Programa 

UNIGIS Girona de formació a distàn-

cia. 20 d’abril - 8 de juny de 2015, 120 

hores. 

 formaSIG. Curs ‘Ús de gvSIG a 

l’anàlisi ambiental de les zones 

agrícoles’. Curs d’especialització onli-

ne de 50 hores amb matricula oberta 

durant tot el curs 2014-15. 

 formaSIG. Curs ‘Anàlisi Geogràfic 

amb GRASS SIG’. Curs 

d’especialització de 50 hores online 

amb matrícula oberta durant tot el curs 

2014–15. 

 formaSIG. Curs ‘Introducció a SQL 

espacial amb PostGIS’. Curs 

d’especialització de 50 hores online 

amb matrícula oberta durant tot el curs 

2014 – 15. 

 formaSIG. Curs ‘Treballant amb 

OpenStreetMap. Creació i publicació 

de dades espacials lliures’. Curs 

d’especialització de 50 hores online 

amb matrícula oberta durant tot el curs 

2014-15 

 formaSIG. Curs ‘Introducció a la 

Teledetecció amb QGIS GRASS’. 

Curs d’especialització de 50 hores on-

line amb matrícula oberta durant tot el 

curs 2014-15 

 Geographic Information: Need to 

Know. Towards a more demand-

driven geospatial workforce educa-

tion/training system. Projecte Eras-

mus LifeLong Learning Program en el 

que participen 31 socis de 25 països 

europeus. Consisteix en definir i crear 

un Body of Knowledgment dels SIG 

per ajustar la formació d’aquest a les 

demandes i necessitats del mercat pro-

fessional.  

 Introducció als Sistemes 

d’Informació Geogràfica en el mòdul 

Tècniques per la Visualització Urbana 

del Màster Smart Cities –UdG-. 2 ho-

res. 5 de Novembre de 2014. 

 Curs presencial ‘Els SIG com a eina 

per la gestió i l’anàlisi territorial. In-

troducció pràctica a l’ús de QGIS’ - 

Fundació Universitat de Girona: Inno-

vació i Formació. Curs de 25 ho-

res.  De l’11 de febrer al 23 de febrer 

de 2015. 

 Mòdul Eines i mètodes 

d’investigació en primatologia orga-

nitzat pel Centre de Recuperació de 

Primats Fundació Mona - Fundació 

Universitat de Girona: Innovació i For-

mació  23, 30 de Gener i 6 i 13 de Fe-

brer de 2015 de 2015. 16 hores. 

 Col.laboració a l’assignatura Tècni-

ques i mètodes en Geografia, Grau 

de Geografia -UdG-. Seminari sobre 

sortides laborals en el món del SIG. 9 

d’abril de 2015. 

 Tallers SIG Lliure. Organització de 6 

tallers: Introducció al desenvolupament 

de Plugins per a QGIS,   Mapes web 

interactius amb D3.js,  Anàlisi de da-

des geo-posicionades provinents de 

xarxes socials amb QGIS, Teledetec-

ció amb GRASS GIS,  Geovoluntariat 

amb HOT: ajudant al mon a través de 

la cartografia, R: A GIS command line. 

Els tallers compten amb la participació 

de 70 assistents. 27 de març 2015. 

 Realització de 6 tallers ‘Millora la 

productivitat del teu negoci utilitzant 

eines gratuïtes d’Informació Geogrà-

fica’.  Activitat de 4 hores promoguda 
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per la plataforma Cibernarium de Bar-

celonActiva.  

 Realització de 5 tallers ‘Visualitzar 

dades sobre un mapa a les xarxes 

socials’. Activitat de 3 hores promo-

guda per la plataforma Cibernarium de 

BarcelonaActiva.  

 Realització de 2 tallers ‘Introducció 

a Google Maps Javascript API v3’. 

Activitat de 8 hores promoguda per la 

plataforma Cibernarium de Barcelona-

Activa. 

 Introducció als SIG. Seminari de 4 

hores pel Consell Comarcal del Giro-

nès, 16 de gener de 2015. 

 

Durant aquest curs acadèmic 2014 – 2015 

des de la línia de projectes de Formació 

s’ha treballat en diverses propostes de 

projectes, que es detallen a continuació: 

 Introducció als Sistemes 

d’Informació Geogràfica. Proposta 

per l’empresa DITECSA SA d’un curs 

de 40 hores de caràcter presencial i 

personalitzat d'iniciació en els Siste-

mes d'Informació Geogràfica.  

 GeoMOOC. Proposta de participació 

en projecte europeu per al disseny i 

desenvolupament en un format 

MOOC de formació en competències 

bàsiques en SIG. 

 Cursos d’Iniciació i Avançat en 

QGIS. Proposta a Aigües de Mataró 

per la realització de dos cursos curs de 

20 hores i 25 hores respectivament  de 

caràcter presencial i personalitzat so-

bre ús i funcionament del software 

QGIS per la gestió i manteniment de la 

xarxa d’aigües. 

Projectes de Difusió 

 
 Jornades de SIG Lliure. Organització 

de la 9a edició de les Jornades que 

van comptar amb la participació de re-

coneguts professionals en el món de 

les solucions lliures i les tecnologies 

obertes. Les Jornades van acollir més 

de cent cinquanta professionals proce-

dents d’arreu de Catalunya i l’Estat 

Espanyol, d’Europa i d’Amèrica Llatina. 

26 i 27 de març de 2015.  

www.sigte.udg.es/jornadassiglibre/ 

 GEOwebinars.  Organització de webi-

nars, oberts i gratuïts, sobre temàti-

ques vinculades a l’àmbit de les Tec-

nologies Geoespacials, especialment 

dels Sistemes d’Informació Geogràfica. 

Durant aquest curs s’han dut a terme 

la següent GEOwebinar:  

Crea el teu mapa a partir de dades 

de les xarxes socials: 

http://vimeo.com/channels/geowebinar

sunigis 

 
  

http://www.sigte.udg.es/jornadassiglibre/
http://vimeo.com/channels/geowebinarsunigis
http://vimeo.com/channels/geowebinarsunigis
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Visibilitat 
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Visibilitat 

Comitès científics i 
acadèmics 
 

 10enes Jornadas gvSIG. València 

(Espanya), 3 - 5 de desembre de 2014. 

 18th AGILE Conference. Lisboa (Por-

tugal), 9 - 12 de juny de 2015. 

 FOSS4G-EU 2015 Conference, Como 

(Itàlia), 14 - 17 de juliol de 2015. 

 

 

Jornades i Congressos 

 

Hem participat:  

 9enes Jornades SIG Lliure. Partici-

pació de Josep Sitjar i Lluís Vicens 

amb el pòster “GeoSmartCity: Open 

geo-data for innovative services and 

user applications towards Smart Citi-

es”; participació de Josep Sitjar amb el 

pòster “GI S&T Body of Knowledge”. 

Girona, 26 de març 2015. 

 FOSS4G-EU 2015. Participació de 

Josep Sitjar i Lluís Vicens amb la co-

municació “GeoSmartCity: Open geo-

data for innovative services and user 

applications towards Smart Cities”. 

Como (Itàlia), 14 - 17 de juliol de 2015.  

 

 

 

 

 

 

 

Hem assistit:  

 Forum TIG/SIG. Barcelona,  6 de no-

vembre 2014.  

 Visualitzadors urbans: Data, Big 

data, Open data per a una gestió ur-

bana i territorial eficient. Barcelona, 

1 i 2 de desembre de 2014. 

 Eines informàtiques de gestió dels 

espais verds urbans. Santa Coloma 

de Farners, 29 d’abril de 2015. 
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