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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
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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 a 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 
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 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 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 permet 
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 incorpora un 
gestor de continguts per facilitar la gestió de la informació de les càtedres de forma 
autònoma amb caràcter anual.

Mapa web de les activitats de cooperació de la Universitat de Girona -  Unitat de 
Compromís Social, Universitat de Girona

Implementació d’un mapa a la web amb l’objectiu de donar a conèixer els projectes duts 
a terme des de 2001 en el marc de la Convocatòria d’ajuts a Projectes de Cooperació per 
al Desenvolupament de la Universitat de Girona, a partir d’un recurs comunicatiu que en 
destaqui el context territorial on s’han dut a terme.

Serveis

Assessorament i suport tècnic

Servei de suport tècnic del SIG - Ajuntament de Vilablareix

Mapes de temperatura - CILMA, Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de 
les comarques gironines 

Realització de cartografia de temperatura de la superfície terrestre (Land Surface 
Temperature) i cartografia d’illes de calor urbana en el context del projecte “ECTAdapt. 
Contribuir a l’adaptació de l’espai català transfronterer als efectes esperats del canvi 
climàtic” del CILMA.

El SIGTE ha atès 8 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.

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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Mapa web de les activitats de voluntariat de la Universitat de Girona - Unitat de 
Compromís Social, Universitat de Girona

Implementació d’un mapa a la web amb l’objectiu de donar a conèixer la distribució 
territorial de les activitats de voluntariat que s’ofereixen als estudiants de la UdG per 
posar en valor el volum de participants mobilitzats arreu del territori.

Assessorament i formació - Campus de Turisme, Universitat de Girona

Assessorament i formació per la 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 en el context 
del projecte d’especialització i competitivitat territorial (PECT) Costa Brava Pirineu de 
Girona: natura, cultura i intel·ligència en xarxa. 

Plataforma web de gestió ‘Mosquito Alert’ - Centro de Investigación Biomédica en 
Red, Instituto Carlos III

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 en les observacions de mosquit, així com una 
àrea de gestió privada amb funcionalitats pels gestors de la problemàtica del mosquit 
tigre, durant el 2019 s’han desenvolupat noves capes d’informació per l’àrea de gestió 
privada. S’han implementat les capes d’informació per visualitzar els models predictius 
de la presència de mosquit tigre agregada a nivell municipal, i els models predictius del 
risc d’enfermetats - dengue, febre groga, zika i chikungunya-. 

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

Disseny i implementació d’una 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 clients. Aquesta solució tecnològica incorpora un 
sistema per gestionar diferents usuaris, un component per gestionar els continguts i una 
eina d’anàlisi per a obtenir talls transversals del terreny.

Durant aquest any 2019 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 mapa web de recursos de psicologia, Departament de 
Psicologia - Universitat de Girona

Proposta d’actualització del Sistema d’Informació Geogràfica, Ajuntament 
de Vilablareix

Proposta de disseny i implementació del Sistema d’Informació Geogràfica 
municipal, Ajuntament de Tossa de Mar
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Curs d’Introducció a QGIS

Associació XATRAC. Curs de 21 hores. 28, 29 de març, 1 – 5 d’abril de 2019.

Col·laboració 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. 4 d’abril de 2019.

Mapató ‘La cartografia, una eina humanitària’

Organització, conjuntament amb el Departament de Geografia, de la sessió pràctica 
a la UdG del Mapató Humanitari 2019 organitzat per Metge Sense Fronteres, celebrat 
simultàniament a 12 ciutats espanyoles. Un mapató és una activitat per cartografiar 
digitalment les zones més vulnerables dels països en desenvolupament i 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. 
11 d’abril de 2019.

Curs d’Introducció a QGIS

Col·legi d’Arquitectes Delegació de Girona. Curs de 16 hores, 14 i 21 de maig i 4 i 11 
de juny de 2019.

Tallers de SIG lliure en el marc de les Jornades de SIG lliure 

Organització de 6 tallers: Desenvolupament d’una aplicació webgis, Hands-on Satellite 
Imagery Analysis, Eines avançades d’edició i visualització de QGIS, CARTO - VL, 
Processament i visualització de dades PointCloud amb PDAL i QGIS, Edició de dades 
amb OpenStreetMap. Els tallers compten amb la participació de 75 assistents. 29 i 30 
maig de 2019.

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.
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Màster Professional en Sistemes d’Informació Geogràfica, Diploma de 
Postgrau Professional en SIG, Diploma de Postgrau en Geoinformàtica i 
Programació SIG, Diploma de Postgrau 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 qual s’incorpora a la xarxa internacional d’universitats que conformen la 
UNIGIS International Association (www.unigis.net). El curs 2018–2019 s’ha ofert la 
21a edició que ha comptat amb un total de 45 estudiants.

Curs d’Especialització en Programació d’Aplicacions Web Map

21a edició d’aquest curs que s’emmarca en el Programa UNIGIS Girona de 
formació online. Del 11 de febrer al 25 de març de 2019, 150 hores.

Curs d’Especialització en SIG Cloud

4a edició d’aquest curs que s’emmarca en el Programa UNIGIS Girona de 
formació online. Del 13 de maig al 24 de juny de 2019, 150 hores.

Curs d’Especialització en Bases de dades espacials

16a edició d’aquest curs que s’emmarca en el Programa UNIGIS Girona de 
formació online. Del 4 de novembre al 16 de desembre de 2019, 150 hores.

Programa de formació UNIGIS Girona

Curs de CARTO 

Departament de Geografia, Universitat de Girona. Curs de 20 hores. 12, 13, 16, 17 i 18 
de setembre de 2019.

Curs d’especialització en QGIS 

Amb la col·laboració de la Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació. Curs 
de 25 hores. 26, 28 de novembre i 3, 5, 11 de desembre de 2019. 
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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. 13 de març de 2019.

Taller de Creació de cartografia col·laborativa

En el context del Campus PREBAT, Universitat de Girona. 4 hores, 25 de juny de 
2019.

Xerrada ‘Introducció a la teledetecció. Programa Copernicus d’Observació de 
la Terra’

Jornades Extracurriculars de la Fundació FANJAC de Girona. 3 hores, 14 de 
desembre de 2019.

Activitats per IES

Durant aquest any 2019 s’ha acollit una estada de pràctiques acadèmiques d’una 
estudiant del Grau de Geografia de la UdG - de febrer a juny-, juntament amb una 
estada de pràctiques d’una estudiant d’Eslovàquia en el context del programa 
Erasmus +.

Estades de pràctiques



Memòria SIGTE 2019 | 9 

Visibilitat

Organització de les Jornades 2019 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  dos-cents quaranta professionals procedents d’arreu de Catalunya i 
l’Estat Espanyol. 29 i 30 de maig de 2019.

 www.jornadassiglibre.org

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:     

Del WMS al Vector Tiles amb Wladimir Szcezerban. Maig 2019.

Nuevas cartografías para el planeamiento urbano amb Pablo Martínez (300.000KM). 
Juliol 2019.

Herramientas y habilidades básicas para ser profesional SIG amb Víctor Olaya. 
Octubre 2019. 

Cartografía colaborativa para la acción humanitaria amb Josep Sitjar. Novembre 
2019.

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.

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

Jornades de SIG Lliure 

Webinars (seminaris online) 

Blog UNIGIS Girona
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QGIS International Conference. A Coruña, 4 i 5 de març de 2019. Participació de Josep 
Sitjar i Lluís Vicens amb la impartició d’un taller de QGIS.

Jornada d’Innovació TIC en Smart Citites. Girona, 23 de gener de 2019.

GeoMob. Barcelona, 30 de gener de 2019.

Geopython 2019, Basilea (Suïssa), 24 i 25 de juny de 2019.

World Data Viz Challenge 2019

Participació amb l’aplicació ‘How vegetation affects the temperature in your city?’ en el 
concurs de l’Ajuntament de Barcelona centrat en la temàtica de ciutats i emergència 
climàtica. La visualització en format de mapa interactiu i d’Story Map ha sigut finalista 
d’aquest concurs i va ser presentada el 29 de novembre en el marc de la Smart City 
Expo World Congress.

Debats sobre Geoinformació - Associació Catalana de Tecnologies de la Informació 
Geoespacial:

Col·laboració en l’organització dels seminaris que se celebraran durant el 2020 per 
reflexionar sobre el paper de la geoinformació a la societat i l’economia catalana en 
aquesta segona dècada del segle XXI a partir de quatre debats basats en la quàdruple 
hèlix de la innovació -societat, empresa, universitat i administració-.

Fòrum TIG/SIG .Barcelona, 14 de novembre de 2019.

Participació a comitès científics i acadèmics
22th AGILE Conference on GeoInformation Science. Limassol (Xipre), 17 - 20 de juny 
de 2019.

15es Jornadas gvSIG. València (Espanya), 6 - 8 de novembre de 2019.

Participació a jornades, congressos i altres
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2019 en xifres
2 serveis d’assessorament i suport tècnic.

8 consultes i peticions del PAS i PDI.

10 projectes i activitats de formació amb la UdG.

6 projectes i activitats de formació externs.

3 propostes de projecte presentades.

100 hores de formació presencial.

5 cursos presencials sobre software SIG lliure. 

7 programes de formació online.

 63 nous estudiants.

 21ª edició del màster en SIG. 

1 mapató.

3 activitats per IES.

2 estudiants en pràctiques.

240 assistents a les Jornades de SIG lliure. 

4 webinars online.

Assistència a 6 congressos o jornades.

Finalistes d’un world data challenge.



Memòria d’activitats del SIGTE. 

Edita: Servei de SIG i Teledetecció (SIGTE) - Universitat de Girona

Any: 2019


