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7 
sessions de divulgació dels SIG
a Instituts.
  

5 
propostes de projecte.

50 
nous estudiants.

Resum 2o18

Assessorament, suport tècnic i serveis

Projectes d’innovació

Formació

Visibilitat

Memòria acadèmica

18 
consultes i peticions del PAS
i PDI.

6 
serveis interns/externs. 

3 
projectes.

7
programes de formació 
online en SIG.

6 
tallers a les Jornades de
SIG lliure. 

200
assistents a les Jornades de 
SIG lliure.

6 
assistència a jornades i/o 
congressos.

1
estudiant en pràctiques.

3
altres formacions.

1 
webinar obert.

29
nous posts al blog.
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 EL SIGTE 
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El SIGTE 

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. 

 

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

informació geogràfica, que utilitzen tecnologia lliure, contribuint així en l’ús del programari lliure 

i el coneixement obert. 

 

• 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 els darrers avenços tecnològics en l’àmbit de la 

informació geogràfica, 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, oferint diversos formats: presencials, on-line, cursos intensius, 

formació personalitzada, activitats per instituts de secundària, cursos orientats a la 

recerca, tallers, 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. 
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Activitat en xarxa 

 

Al llarg dels més de 20 anys d’experiència 

s’ha creat una xarxa de relacions 

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 a les següents 

iniciatives: 

 

• 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. El SIGTE és membre de la 

Junta. 

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 OSGeo Lab. 

osgeo.org 

 

 

 

• Association Geographic Information 

Laboratories Europe (AGILE) 

Associació amb l’objectiu de promoure 

l’ensenyament acadèmic i la recerca 

en SIG.   

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 és membre del Comitè 

Executiu. 

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.  

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. 

gvsig.com 

 

 

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/
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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. 

actig.cat 

 

• Copernicus Academy. Des del 2018, 

la Universitat de Girona, a través del 

SIGTE, forma part de la xarxa 

Copernicus Academy, que connecta 

universitats europees, institucions de 

recerca, escoles de negocis, 

organitzacions privades i sense ànim 

de lucre amb l'objectiu de promoure i 

formar al voltant del programa europeu 

Copernicus d’observació de la Terra. 

copernicus.eu/main/copernicus-

academy   
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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  

 

• Col·laboració en l’organització dels 

Dies de Geografia, Departament de 

Geografia (UdG) 

El departament de Geografia durant 

els dies 4, 11 i 18 d’abril de 2018 

celebrà els Dies de la Geografia, un 

seguit d’activitats per a alumnes, 

professors/res, investigadors/res i 

professionals amb l’objectiu de 

compartir coneixements, generar 

debats i promoure noves idees que 

serveixin de llavor per difondre el saber 

geogràfic. 

 

• Col·laboració en l’assessorament i 

suport tècnic en l’àmbit dels SIG 

aplicats al desenvolupament territori 

d’un professor visitant del Departament 

de Geografia de la UdG provinent de la 

Universidad Nacional de Asunción 

(Paraguai). Febrer - Març 2018. 

 

• Assessorament a estudiants de 3r 

d’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. 20 - 21 de març de 

2018. 

 

 

 

• Servei d’ampliació de paràmetres de 

la Web de l’Observatori de la Unitat 

Municipal d’Anàlisi Territorial –

UMAT de l’Ajuntament de Girona 

Integració de la perspectiva de gènere 

com un indicador del web de 

l’Observatori.  

 

• Servei d’assessorament 

d’identificació i promoció de nous 

trams de Vies Verdes pel Consorci 

de les Vies Verdes de Girona  

Assessorament relatiu a la generació 

de cartografia de vies o trams de via 

per formar part de la xarxa de vies 

verdes amb l’objectiu principal de 

connectar trams, així com per la 

obtenció d’una cartografia de suport a 

la planificació pel que fa a l’adequació 

d’aquests nous trams. 

 

• Servei d’assessorament per la 
implementació d’un sistema de 
navegació basat en OpenStreetMaps 
(OSM) per la Unitat Municipal 
d’Anàlisi Territorial – UMAT de 
l’Ajuntament de Girona 

Assessorament per la implementació 

d’un sistema de navegació propi basat 

en la plataforma de cartografia d’OSM 

per gestionar la mobilitat de la ciutat de 

Girona.  
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Durant aquest 2018, el SIGTE ha atès 18 

consultes i peticions provinents del PDI 

(investigadors, càtedres i laboratoris de 

diferents àmbits acadèmics) i PAS   

 

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: 

 

• 7 sessions de divulgació dels SIG a 

IES per la promoció dels Estudis de 

Geografia, organitzades pel 

Departament de Geografia: 

26/01/2018, 09/02/2018, 16/02/2018, 

23/03/2018,  02/03/2018, 16/03/2018 i 

14/12/2018. 

 

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 (de febrer a juny).  
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Projectes 
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Projectes 

Projectes d’Innovació 

 

• Programació d’un algoritme per la 

producció massiva d’imatges del 

territori que representin tres 

categories de tipificació de l’espai urbà 

(carrers, espai de vianants i 

edificacions), en el context de la ciutat 

de Madrid. Projecte pel Grup de 

Recerca Complex Systems (CoSIN3) – 

Universitat Oberta de Catalunya. 

 

• Noves funcionalitats de la 

plataforma de gestió ‘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’. 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 2018 s’han desenvolupat noves 

capes d’informació. S'han implementat 

les capes d’informació d’epidemiologia 

(importació i visualització de dades) i 

les relatives a models de riscos 

derivats de la presència del mosquit.   

  

 

• Mapa de les Càtedres de la 

Universitat de Girona – Fundació  

Girona, Universitat i Futur.  

Implementació d’una eina web de 

comunicació en format de mapa web 

que permeti constatar l’impacte de la 

UdG sobre el territori a partir de la 

visualització de les càtedres i  l’activitat 

que aquestes duen a terme al llarg de 

l’any. Aquesta eina web incorporarà un 

gestor de continguts per facilitar la 

gestió de la informació de les càtedres 

de forma autònoma amb caràcter 

anual.  

 

Durant aquest any 2018 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 per l’empresa 

DARES TECHNOLOGY.  

Disseny i implementació d’una nova 

arquitectura web per millorar l’aplicació 

actual de l’empresa Dares Technology 

per la visualització de dades 

geogràfiques (visor de cartografia) que 

ofereixen als seus diversos clients. 

Aquesta solució tecnològica haurà 

d’incorporar un sistema per gestionar 

diferents usuaris, així com un 

component per gestionar els continguts 

i permetre una gestió àgil de les 

diverses capes d’informació. Aquesta 

nova versió de la plataforma ha de 

permetre també en una segona fase la 

incorporació de diverses eines d’anàlisi 
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i processament de les dades. 

 

• Proposta de servei per la Direcció 

General  d'Atenció a la Infància i  

l'Adolescència, Generalitat de 

Catalunya. 

Representació cartogràfica d’una sèrie 

d’indicadors relatius a la situació 

d’atenció als menors no acompanyats 

a Catalunya.  

 

• Proposta de projecte pel Campus de 

Turisme, Universitat de Girona.  

Assessorament, formació i 

implementació d’un Sistema 

d’Informació Territorial que permeti 

visualitzar i gestionar la informació 

relativa a les rutes turístiques, xarxa de 

camins, elements patrimonials, etc. del 

territori de la demarcació de Girona pel 

projecte d’especialització i 

competitivitat territorial (PECT) Costa 

Brava Pirineu de Girona: Natura, 

cultura i intel·ligència en xarxa.  

 

• Proposta de projecte pel Grup de 

recerca Medi Ambient i Tecnologies 

de la Informació Geogràfica, 

Universitat de Girona. 

El projecte SIG Participatiu “Viu el 

Besós” té com a antecedents el 

desenvolupament previ dut a terme en 

el SIG Participatiu de ”Viu la Riera” que 

té com a resultats tres visors de 

cartografia per cada fase del procés 

participatiu. La nova proposta 

incorpora canvis en el 

desenvolupament fet anteriorment per 

tal d’adaptar els tres visors de 

cartografia com a suport cinc 

processos participatius (centrats 

territorialment en 5 subconques del 

Besós).  

• Proposta de projecte europeu, 

convocatòria LIFE 2018 

Environment and Resource 

Efficiency: International Standard 

for Ecological Quality of Coastal and 

Marine Environment.  

Anàlisi multicriteri a partir de variables 

geogràfiques per al disseny d’un 

estàndard de qualitat ecològica del 

medi costaner i marí. 

Desenvolupament i implementació de l 

component geogràfic de les bases de 

dades i plataforma online per a la 

gestió, control (monitoratge) i 

certificació de l’estàndard. 
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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 

2017–2018 s’ha ofert la 20a edició que 

ha comptat amb un total de 50 

estudiants. 

 

• Curs d’Especialització de Bases de 

dades espacials 

15ª edició d’aquest curs que 

s’emmarca en el Programa UNIGIS 

Girona de formació a distància. Del 5 

de novembre al 17 de desembre de 

2018, 150 h. 

 

• Curs d’Especialització de 

Programació d’aplicacions web map  

20ª edició d’aquest curs que 

s’emmarca en el Programa UNIGIS 

Girona de formació a distància. Del 12 

de febrer al 26 de març  2018, 150 h. 

 

 

• Curs ‘Fes el teu mapa. Aprèn a 

mostrar les teves dades a través 

d’un mapa online’  

Formació amb reconeixement 

acadèmic de la Facultat de Ciències de 

la UdG. Dies 28 de febrer, 5, 7, 12, 14, 

19 i 21 de març de 2018, 15 hores (0,5 

crèdits). 

 

• Curs d’Especialització de SIG Cloud 

3ª edició d’aquest curs que s’emmarca 

en el Programa UNIGIS Girona de 

formació a distància. Del 14 de maig al 

25 de juny de 2018, 150 h. 

 

• Col·laboració a l’assignatura 

Tècniques i mètodes en Geografia, 

Grau de Geografia – UdG 

Seminari sobre sortides laborals en el 

món del SIG. 10 d’abril de 2018. 

 

• Taller ‘On són les imatges satèl·lit, 

què i com puc utilitzar-les?’ 

En el marc dels Dies de Geografia, es 

va dur a terme un taller per treballar 

amb imatges satèl·lit. 11 d’abril de 

2018.  

 

• Mapató ‘La cartografia, una eina 

humanitària’, 18 d’abril de 2018. 

Organització, conjuntament amb el 

Departament de Geografia de la UdG i 

implementació de la sessió pràctica 

d’una activitat per cartografiar 

digitalment les zones més vulnerables 

dels països en desenvolupament i 

http://www.unigis.net/
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facilitar a les ONGs locals i 

internacionals, com Metges Sense 

Fronteres (MSF), usar aquests mapes 

per a respondre amb major eficàcia 

davant les crisis que afecten a 

aquestes regions. 

 

• Curs d’Introducció a QGIS  i  a la 

plataforma de publicació de mapes 

online Instamaps. Grup de recerca 

d'Enginyeria i Gestió del Reg. 

Departament d’Enginyeria Química, 

Agrària i Tecnologia Agroalimentaria 

de la UdG. Curs de 21 hores, octubre a 

novembre 2018. 

 

• Tallers SIG Lliure, en el marc de les 

Jornades de SIG Lliure  

Organització de 6 tallers: Treballant 

amb tesel·les vectorials; Expressions 

de QGIS; gvSIG online; SIG 3D con 

herramientas FLOSS; Els vostres 

mapes són lletjos i no sabeu el perquè; 

Ús de fonts de dades obertes de trànsit 

en DATEX II i seguretat vial. Els tallers 

compten amb la participació de 75 

assistents. 8 de juny de 2018. 

 

Durant aquest any 2018 des de l’àrea de 
formació s’ha treballat per la presentació 

de diverses propostes, que es detallen a 
continuació: 

 

• Proposta de curs avançat del 

programa de publicació de mapes 

online CARTO. Departament de 

Geografia de la UdG.  

Disseny d’un curs de 20 hores que 

ofereixi una visió en profunditat de 

l’entorn gràfic del programa i les 

opcions per a importar, visualitzar i 

editar dades cartogràfiques, realitzar 

consultes gràfiques i alfanumèriques, 

així com les eines d’anàlisis vectorial 

que ofereix i les diferents possibilitats 

per a connectar-se a serveis de 

cartografia externs.  

 

• Proposta de curs per la publicació 

de mapes online amb Instamaps. 

Àrea de Comunicació i Relacions 

Institucionals de la UdG. 

Disseny d’un curs de 10 hores que 

ofereixi una visió amplia de les 

característiques d’Instamaps, 

interfícies d’usuari, preparació de les 

dades, creació d’un mapa online, 

publicació del mapa online, etc. 
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Visibilitat 
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Visibilitat 

Jornades de SIG Lliure 

• Organització de la 12ª 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 prop 

de més de 200 professionals 

procedents d’arreu de Catalunya i 

l’Estat Espanyol. 7 i 8 de juny de 2018.  

sigte.udg.edu/jornadassiglibre/ 

 

Geowebinars 

• Organització de webinars oberts sobre 

temàtiques vinculades a l’àmbit de les 

Tecnologies Geoespacials. Aquest any 

s’ha dut a terme un webinar sobre les 

competències que ha de tenir un 

professional de Sistemes d’Informació 

Geogràfica per treballar en el sector de 

la Geoinformació, en el marc de 

UNIGIS International Association i a 

càrrec de David Comas, gerent de 

l’empresa Nexus Geographics. 

 

Blog UNIGIS 

• Blog amb l’objectiu de proporcionar un 

espai on compartir coneixements, 

experiències i novetats entorn de les 

Tecnologies de la Informació 

Geogràfica (TIG). S’hi inclouen 

continguts relacionats amb iniciatives i 

projectes que es duen a terme des del 

SIGTE. unigis.es/blog/  

 

Participació a Jornades i 
Congressos 

  

• Geopython 2018, Basilea (Suïssa), 7 - 

9 de maig de 2018. Participació de 

Marc Compte amb la comunicació del 

projecte de visor de mapes web 

Mosquito Alert, desenvolupat pel 

SIGTE. 

 

• 12enes Jornades de SIG Lliure, 

Girona, 1 i 2 de juny de 2018. 

Participació de Marc Compte i Toni 

Hernández amb la realització del 

tutorial Iniciació al webmapping amb 

OpenLayers. 

 

• ESRI User Conference 2018, 

California (Estats Units), 9 - 13 de juliol 

de 2018. 

 

• FOSS4G EU 2018, Guimaraes 

(Portugal), 17 - 19 de juliol de 2018. 

 

• Geocamp 2018, Madrid, 20 – 21 

d’octubre. Participació de Josep Sitjar 

presentant les Jornades de SIG Lliure 

que organitza el SIGTE.  

 

• Fòrum TIG/SIG, Barcelona, 28 de 

novembre de 2018. 

  

http://www.sigte.udg.edu/jornadassiglibre/
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Participació a Comitès 
científics i acadèmics 

 

• 21th AGILE Conference on 

GeoInformation Science. Lund 

(Suècia), 12 - 15 de juny de 2018. 

 

• 14es Jornadas gvSIG. València 

(Espanya), 24 - 26 d’octubre de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Pl. Ferrater Mora, 1  
17004 Girona 

T +34 972 41 80 39 
sigte@udg.edu 
www.sigte.udg.edu 
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Servei de Sistemes d’Informació Geogràfica i Teledetecció 
(SIGTE)  

Universitat de Girona 
 

http://www.sigte.udg.edu/ 

http://www.sigte.udg.edu/
https://www.flickr.com/photos/sigte-udg/
https://vimeo.com/sigteudg
https://www.linkedin.com/company/sigte-universitat-de-girona
https://twitter.com/SIGTE_UDG
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