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El SIGTE 

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

Girona és un servei especialitzat en el tractament de la informació espacial i en l’ús i 

l’aplicació de les tecnologies de la informació geogràfica. 

Oferim suport tècnic, assessorament, formació i solucions tecnològiques en l’àmbit de la 

informació geogràfica. 

• Donem suport i assessorament a la comunitat universitària -professors, tècnics, 

investigadors i estudiants- en el processament de dades geogràfiques en projectes de 

qualsevol disciplina científica. 

• Desenvolupem projectes que apliquin al món real els darrers avenços tecnològics en 

l’àmbit de la informació geogràfica i àmbits afins, creant l’espai a través del qual es 

vehicula la recerca i les tecnologies emergents d’aquest sector. 

• Dissenyem i coordinem programes educatius en SIG orientats a formar professionals, 

investigadors, tècnics, adaptant les nostres propostes a les demandes i oferint 

diversos formats: formació presencial i en línia, cursos intensius i a mida, etc. 

• Facilitem espais d’intercanvi de coneixement i informació a un públic ampli, cercant 

alhora la divulgació i la promoció dels SIG a la societat, a través de l’organització i la 

participació en conferències, seminaris, congressos, etc. 

 

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

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

participació a les següents iniciatives: 
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• UNIGIS International Association 

(UIA) 

Membre de la xarxa internacional 

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 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 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.   

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.   

www.gisig.eu 

 

 

• Centre de Recursos Idrisi Espanya 

Des del 1996, el SIGTE és Centre de 

Recursos IDRISI per Espanya en 

cooperació amb el Departament de 

Geografia 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 projecte gvSIG i el 

desenvolupament de la Geomàtica 

Lliure. 

www.gvsig.com 

 

• Associació Catalana de Tecnologies 

de la Informació Geospacial (ACTIG) 

Associació sense ànim de lucre que 

vol ser punt de trobada d’usuaris, 

productors, empreses de serveis, 

estudiants i administracions públiques. 

www.actig.blogspot.com.es/  

 

 

 

 

 

http://www.unigis.net/
http://www.osgeo.org/
http://www.agile-online.org/
http://www.gisig.eu/
http://www.gisig.eu/
http://www.sigte.udg.edu/idrisi
http://www.gvsig.com/
http://actig.blogspot.com.es/
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actig.blogspot.com.es/  

Assessorament, 
suport tècnic i 

serveis 

http://actig.blogspot.com.es/
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Assessorament, 
suport tècnic i 
serveis  

 

• Servei d’anàlisi d’ubicació òptima 

per l’empresa DITECSA 

Realització d’una prova pilot a la 

comarca d’Osona d’anàlisis de la 

cobertura de la xarxa de gas a les 

empreses de la comarca.  

 

• Durant aquest curs acadèmic el SIGTE 

ha atès 21 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, 

obtenció d’imatges satèl·lit i 

col·laboracions docents de l’àmbit dels 

SIG. 

 

A continuació es detallen les sessions 

informatives, visites i participació 

d’activitats de divulgació de la recerca i de 

la institució que el Servei ha realitzat 

durant aquest curs acadèmic: 

 

• 6 sessions de divulgació dels SIG a 

IES per la promoció dels Estudis de 

Geografia, organitzades pel 

Departament de Geografia 

(28/01/2016; 26/02/2016; 18/03/2016; 

14/10/2016 i 04/11/2016). 

 

 

Altres iniciatives i activitats en aquest 

context: 

 

• Estudiants en pràctiques 

Durant aquest any s’ha acollit una 

estada de pràctiques acadèmiques 

d’un estudiant del Grau de Geografia 

de la UdG, durant els mesos de febrer 

a juny. 

 

• Centre de Recursos Idrisi 

Per tal de difondre les activitats i 

notícies del Centre de Recursos Idrisi 

s’ha desenvolupat un blog que millora 

les funcionalitats i capacitats de 

comunicació en aquest sentit. 
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Projectes 
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Projectes 

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 programari específic 

que en fan efectiu el seu funcionament.  

 

• GeoSmartCity 

Projecte de cooperació europea que té 

com a objectiu final establir 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 

infraestructures de subsòl i l’energia 

verda. Projecte col·laboratiu coordinat 

per GISIG (Itàlia) i co-finançat pel 

programa CIP 2007-2013 ICT-PSP. 

 

• Web de l’Observatori de l’UMAT –

Ajuntament de Girona 

Creació d’una web per Unitat Municipal 

d’Anàlisi Territorial de l’Ajuntament de 

Girona que té com a objectiu la difusió 

d’informació actualitzada sobre 

diversos àmbits de la ciutat de Girona, 

amb tot un seguit d’indicadors en 

format taula, gràfics i mapa. També 

s’ha desenvolupat un gestor de 

continguts que faciliti l’autonomia en 

l’actualització d’aquests indicadors per 

part de la UMAT. 

 

• Aplicació web ‘Carrers de música’ –

Ajuntament de Girona- 

Millora de l’aplicació “Carrers de 

Música” que té com a objectiu portar 

un control dels espais de la ciutat 

utilitzats per tocar música de carrer. 

Aquesta millora ha consistit en 

permetre que siguin els mateixos 

músics els que facin les seves 

reserves seguint unes pautes que 

marca la Marfà.  

 

• SIG Dunes – Laboratori d’Anàlisi i 

Gestió del Paisatge, UdG 

Projecte de millora del SIG de dunes 

del Laboratori d’Anàlisi i Gestió del 

Paisatge dut a terme el 2009-2010. El 

projecte s’ha concretat en la generació 

d’una base de dades PostGIS, en 

l’adaptació del sistema de treball de 

ArcGIS a QGIS (formació + 

documentació de suport) i en el 

desenvolupament d’un nou portal i 

mapa web (responsive) de dunes i 

platges de Catalunya www.dunes.cat 

incloent altres capes complementàries 

com els perfils de costa, les cèdules de 

paisatge. 

 

• Visor web de cartografia ‘Viu la 

http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/ict-policy-support-programme
http://www.dunes.cat/
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Riera: Opina’ (SIG Participatiu) – 

Grup de recerca Medi Ambient i 

Tecnologies de la Informació 

Geogràfica, UdG 

Desenvolupament d’un mapa web de 

suport al procés de participació 

ciutadana de la Riera de Caldes 

(http://viulariera.org).  

 

• Visors webs de cartografia 

‘Mosquito Alert’ –ICREA– Movement 

Ecology Laboratory (CREAF - 

CEAB) 

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. S’ha implementat un visor 

de cartografia a nivell mundial de les 

observacions de mosquit, un visor de 

cartografia a nivell estatal i recolzat per 

experts de les observacions de 

mosquit, així com una àrea de gestió 

privada amb més funcionalitats pels 

gestors de la problemàtica del mosquit 

tigre.  

 

Durant aquest any 2016 des de la línia de 

projectes d’Innovació s’ha treballat per la 

presentació de diverses propostes de 

projectes, que es detallen a continuació: 

 

• Proposta de projecte pel Grup de 

Recerca Medi Ambient i Tecnologies 

de la Informació Geogràfica, UdG 

Implementació de la fase II ‘Decidim’ 

del projecte Visor web de cartografia 

‘Viu la Riera’ (SIG Participatiu) per 

explorar el territori en base als 

resultats obtinguts en la primera fase 

del projecte.  

 

• Proposta de projecte per ICREA – 

Movement Ecology Laboratory 

(CREAF – CEAB) 

Implementació de la fase II del projecte 

visor web de cartografia ‘Mosquito 

Alert’ per generar noves funcionalitats 

i, noves capes d’informació de l’àrea 

de gestió privada del projecte 

‘Mosquito Alert’. 

 

• Proposta de projecte pel Grup de 

Recerca de Literatura Medieval –

UdG 

Implementació d’un visor web per 

mostrar la cartografia històrica sobre 

corts de reis i prínceps i espais 

geogràfics dels segles XI-XIII, així com 

d’autors literaris d’aquest període. 

 

• Proposta de projecte europeu WIND-

EU-PR – UdG 

Participació amb altres actors de la 

UdG en la presentació d’aquesta 

proposta de projecte europeu que 

persegueix, en el marc d’un nou model 

d’implementació de l’energia eòlica en 

zones on la producció potencial és 

escassa, aportar valor mitjançant: 

accions de promoció -conferències, 

espais de discussió, …-, accions que 

en provin les possibilitats (noves 

turbines, condicions ambientals,...) a 

partir de processos participatius o en 

estreta vinculació/adaptats a l’àmbit 

http://viulariera.org/
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local; la identificació de limitacions 

tècniques (tipus d’aerogeneradors, 

emmagatzematge d’energia, 

transport…) legals, institucionals, 

socials... 

 

• Proposta de projecte pel Servei de 

Coordinació – Serveis Territorials de 

Treball, Afers Socials i Família 

(Generalitat de Catalunya, delegació 

de Girona) 

Representació cartogràfica d’una sèrie 

d’indicadors de l’àmbit d’atenció a la 

gent gran a la província de Girona, de 

les dades demogràfiques de les 

comarques gironines, juntament amb 

la realització d’un anàlisi i explotació a 

través d’un SIG dels indicadors per 

poder obtenir noves dades relatives a 

la distribució territorial actual i futura 

dels serveis d’atenció a la gent gran.  

 

• Proposta de projecte per 

l’Ajuntament de Riudellots de la 

Selva 

Desenvolupament d’una diagnosi, a 

mode d’assessorament, que permeti a 

l’Ajuntament de Riudellots conèixer 

quina és la situació actual pel que fa a 

la Informació Geogràfica del municipi, i 

quines opcions, tipus de Sistemes 

d’Informació Geogràfica responen a les 

necessitats reals del Consistori.  

 

• Proposta de projecte per la Xarxa 

Local de Municipis de la Diputació 

de Girona – XALOC 

Treball tècnic per determinar l’afectació 

del sòl, subsòl i vol de domini públic en 

els municipis de la província de Girona 

de les línies de molt alta, alta i mitja 

tensió.  

• Proposta de projecte per l’empresa 

DITECSA  

Desenvolupament d’una aplicació que 

permeti la descàrrega massiva de 

dades (localització  i atributs 

alfanumèrics) de l’API de Google maps 

i la seva exportació a una BD Postgre.  

 

Projectes de Formació 

 

• Programa UNIGIS. Màster 

Professional UNIGIS en Gestió de 

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 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 

2015–2016 s’ha ofert la 18a edició que 

ha comptat amb un total de 51 

estudiants. 

 

• Curs d’Especialització de SIG i 

Avaluació d’Impacte Ambiental 

8a edició d’aquest curs que s’emmarca 

en el Programa UNIGIS Girona de 

http://www.unigis.net/
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formació a distància. Del 9 de maig al 

20 de juny 2016, 150 hores. 

 

• Curs d’Especialització de 

Programació d’aplicacions SIG  

18a edició d’aquest curs que 

s’emmarca en el Programa UNIGIS 

Girona de formació a distància. Del 15 

de febrer al 28 de març  2016, 150 

hores. 

 

• Curs d’Especialització de Gestió de 

projectes SIG 

12a edició d’aquest curs que 

s’emmarca en el Programa UNIGIS 

Girona de formació a distància. Del 9 

de maig al 20 de juny de 2016, 150 

hores. 

 

• Curs d’Especialització de Bases de 

dades espacials 

13a edició d’aquest curs que 

s’emmarca en el Programa UNIGIS 

Girona de formació a distància. Del 9 

de novembre al 21 de desembre de 

2015, 150 hores. 

 

• Curs d’Especialització de GIS Cloud 

1a edició d’aquest curs que s’emmarca 

en el Programa UNIGIS Girona de 

formació a distància. Del 9 de maig al 

20 de juny de 2016, 150 hores. 

 

• formaSIG. Curs de introducció a 

SQL espacial amb PostGIS 

Curs d’especialització de 50 hores 

online amb matrícula oberta durant tot 

el curs 2015 – 16. 

 

• formaSIG. Curs de introducció a la 

teledetecció amb QGIS GRASS 

Curs d’especialització de 50 hores 

online amb matrícula oberta durant tot 

el curs 2015-16. 

 

• Geographic Information: Need to 

Know. Towards a more demand-

driven geospatial workforce 

education/training system 

Projecte Erasmus 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 professional.  

 

• Sessió de introducció als SIG al 

grau d’Enginyeria Informática – 

UdG. 12 de febrer de 2016. 

 

• Mòdul d’eines i mètodes 

d’investigació en primatologia dins 

el Màster en Primatologia organitzat 

pel Centre de Recuperació de Primats 

Fundació Mona - Fundació Universitat 

de Girona: Innovació i Formació  19 i 

26 de febrer i 4 de març de 2016. 18 

hores. 

 

• Col·laboració a l’assignatura 

Tècniques i mètodes en Geografia, 

Grau de Geografia – UdG 
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Seminari sobre sortides laborals en el 

món del SIG. 5 de maig de 2016. 

 

• Curs de introducció a QGIS. 

Diputació de Girona. 15 hores. 4, 6, 11 

i 14 de juliol de 2016. 

 

• Curs de introducció a QGIS. 

Departament Geografia – UdG 

12 hores. 21, 23 i 25 de setembre de 
2016. 

 

• Curs de Instamaps. Pla de formació 
PAS i PDI UdG. 

12 hores. 4, 7 i 11 d’Octubre de 2016. 

 

• Curs avançat de QGIS. Instituto 
Español de Oceanografía 

Centro Oceanográfico de Santander. 
24 hores. 7, 8, 9 i 10 de novembre de 
2016. 

 

• Taller de QGIS al Grau d’Enginyeria 
Agroalimentaria – UdG 

15 de Novembre de 2016. 

• Tallers de SIG Lliure, en el marc de 
les Jornades de SIG Lliure 

Organització de 6 tallers: Creació 
d’aplicacions interactives amb 
CartoDB, Ús avançat de GeoNetwork, 
Ús de dades d’OpenStreetMap, Lidar 
lliure, Ingestió batch i stream de dades 
geoespacials, Introducció a 
GISWATER. Els tallers compten amb 
la participació de 70 assistents. 25 de 
maig de 2016. 

 

• Workshops QGIS, en el marc de la 
conferència Internacional de QGIS 

Organització de 9 workshops de 
diferents temàtiques relacionades amb 
el software SIG QGIS. 25 de maig de 
2016. 

 

• Taller: Millora la productivitat del teu 
negoci utilitzant eines gratuïtes 
d’informació geogràfica en 
col·laboració amb BarcelonActiva – 
Cibernarium 

Barcelona, 15 de febrer, 5 de maig, 11 
de juliol i 23 de novembre de 2016. 

 

Projectes de Difusió 

 

• Jornades de SIG Lliure 

Organització de la 10a edició de les 

Jornades que van comptar amb la 

participació de reconeguts 

professionals en el món de les 

solucions lliures i les tecnologies 

obertes. Les Jornades van acollir més 

de cent seixanta professionals 

procedents d’arreu de Catalunya i 

l’Estat Espanyol, d’Europa i d’Amèrica 

Llatina. 24 i 25 de maig de 2016.  

www.sigte.udg.es/jornadassiglibre/ 

 

• II International QGIS User and 

Developer Conference 

En el marc de les Jornades de SIG 

Lliure, la UdG, a través del SIGTE, va 

organitzar la segona conferència 

internacional d’usuaris i 

desenvolupadors de QGIS. Durant una 

setmana van tenir lloc diverses 

presentacions sobre l’estat de l’art del 

projecte de software lliure QGIS, tallers 

i workshops sobre l’ús pràctic d’aquest 

http://www.sigte.udg.es/jornadassiglibre/
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software, així com una trobada de 

desenvolupadors per contribuir a la 

millora del projecte. La conferència i la 

posterior hackfest van acollir més de 

120 participants d’arreu d’Europa. 25 - 

29 de maig de 2016. 

 

• UNIGIS International Association 

Business Meeting 

Organització, en el marc del projecte 

de formació UNIGIS,  de la reunió 

anual de socis acadèmics del projecte. 

Durant dos dies, va tenir lloc aquesta 

trobada que persegueix la millora de la 

qualitat del programa de formació 

online en SIG que s’ofereix des de 

diferents institucions acadèmiques a 

nivell internacional, entre les quals, la 

Universitat de Girona a través del 

SIGTE. 20 - 21 d’octubre de 2016. 

 

• GEOwebinars 

Organització de webinars, oberts i 

gratuïts, sobre temàtiques vinculades a 

l’àmbit de les Tecnologies 

Geoespacials, especialment dels 

Sistemes d’Informació Geogràfica. 

Durant aquest any s’ha dut a terme la 

següent GEOwebinar:  

 

• Gestió local: disseny i 

implementació d’un SIG municipal  

http://vimeo.com/channels/geowebinar

sunigis  

http://vimeo.com/channels/geowebinarsunigis
http://vimeo.com/channels/geowebinarsunigis
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Visibilitat 
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Visibilitat 

Comitès científics i 
acadèmics 
 

• 12enes Jornadas gvSIG 

València (Espanya), 30 de novembre - 

3 de desembre de 2016. 

• 19th AGILE Conference 

Helsinki (Finlàndia), 14 - 17 de juny de 

2016. 

 

 

Jornades i Congressos 

 

Hem participat:  

• 10enes Jornades SIG Lliure 

Participació de Alexandre Busquets i 

Lluís Vicens amb la comunicació 

“Tecnologías libres e integraciones 

para un SIG municipal. El caso de 

Vilablareix”.  Girona, 25 de maig de 

2016. 

 

• Sessió de networking: Les 

oportunitats professionals de la 

geografia en el camp dels SIG i la 

Geoinformació, organitzada pel 

Col.legi de Geògrafs de Catalunya i 

l’Associació de Geògrafs Professionals 

de Catalunya. Participació de Lluís 

Vicens a la taula rodona de debat. 

Barcelona, 20 d’octubre de 2016. 

 

 

 

• Fòrum TIG/SIG 

Participació de Rosa Olivella amb la 

comunicació de Girona Bike Planner 

en el marc del projecte 

GeoSmartCity. Barcelona, 10 de 

novembre de 2016. 
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