
Sessió sobre cartografia digital 
15 i 17 de maig 2012

Assignatura d’Arqueologia
Prehistòrica



Guió de la sessió
RECURSOS:

• ICC: mapes topogràfics i imatge, actuals i antics
– Geoviewer: visor de cartografia en format .sid

• SIGA: Mapa de cultivos y aprovechamientos
• IGME: mapes geològics 1:50 000
• Inventari Patrimoni Arqueològic

COM CITAR CARTOGRAFIA



Adreces:

ICC: http://www.icc.cat
SIGA: http://sig.mapa.es/siga/
IGME: http://www.igme.es
Inventari Patrimoni Arqueològic:
http://cultura.gencat.cat/mapinvarque/

http://www.icc.cat/
http://sig.mapa.es/siga/
http://www.igme.es/
http://cultura.gencat.cat/mapinvarque/


Cartografia
actual



Caixa de 
cerca: per
topònim, 
coordenades, 
etc.



Llista de 
topònims
resultants





Capes per
sobreposar



Transparència



Eines de dibuix

Mesura 
de la línia



Descàrrega
de la vista 
actual



Opcions de 
descàrrega



Diferents
escales per
descarregar



Escollida la 
sèrie, cal 
escollir el 
full



Un cop escollit
el full (groc), cal 
escollir el format
i clicar a 
“Descarregar”



Demanarà
identificació



Un cop descarregats i descomprimits els fitxers, s’han
de consultar amb un programari adequat.

Es pot fer amb un SIG: ArcGis, Miramon, etc.

Opció gratuïta: Geoviewer, de l’empresa LizardTech



Per trobar el 
programa, 
desplegueu
Mapes, fotos 
aèries i aneu a 
Sobre la 
cartografia ICC



Enllaç a Geoviewer



Un cop instal·lat, aquesta és la pantalla inicial del 
programa



A partir del “Local layer” podem
obrir els fitxer .sid que hem
descarregat de l’ICC i hem guardat
a l’ordinador.



S’ha obert el fitxer .sid que hem
descarregat (en aquest cas un orto)



Podem obrir un segon fitxer (i successius) i 
el mateix programa els ubicarà, gràcies a les 
coordenades





Un cop tenim la zona que 
ens interessa, la podem
exportar com a imatge



Podem escollir el format
de la imatge

Podem escollir la resolució de 
la imatge

Decidim on
guardar la 
imatge



Imatge .jpg, que pot ser 
utilitzada amb qualsevol
editor d’imatges



Imatge actual + 
vol de 1956



Diferents imatges i 
ortos (escales i 
anys)

Capes Cerca











Cartografia
històrica
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paraula clau

Entrar dins
la col·lecció



Resultats
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col·leccions
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http://sig.mapa.es/siga/


A la pestanya
“Cultivos”, escollir
el municipi



Opció
“Visualizar”
el municipi

Possibilitat de 
transparència de capes



Cerca per
número de full 
1:50 000



Opció
“Visualizar”
per full 



Opció
“Informe”

Memòria digitalitzada (només apareix si es busca per full)



Mapes
geològics

http://www.igme.es/internet/default.asp


Sèrie 1:50 000 
d’Espanya



Cerca per
número de full

Cerca de través 
del mapa

Cerca per provincia

Cerca per municipi



Descàrrega
del full en jpg
i pdf



Descàrrega de la 
memòria i 
informació
complementària



http://cultura.gencat.cat/mapinvarque/












COM CITAR CARTOGRAFIA EN 
PAPER

• Autor/s (personal o institucional). Títol (en 
cursiva) : subtítol (opcional i en cursiva). 
Escala. Edició. Lloc de publicació : 
editorial, any. Extensió del document i 
mides (opcional). (Col·lecció) (opcional i 
entre parèntesi). Número de control 
(opcional). 



Exemples: Mapa en 1 full

Garrotxa. Escala 1:50 000. 
6a ed. Barcelona: Institut
Cartogràfic de Catalunya, 
2008. 1 mapa. (Mapa 
comarcal de Catalunya ; 
19) 



Exemples: Mapa en més d’1 full

OS Travel Map : for 
regional route
planning. Escala 
1:250 000. Ed. E. 
Southampton : 
Ordnance Survey, 
2009. 1 mapa en 8 
fulls. 



Exemples: Mapa en més d’1 full



Exemples: Mapa en més d’1 full
Mapa topográfico nacional de España : 
Badalona, 421-I. Escala 1:25 000. Madrid : 
Instituto Geográfico Nacional, 2001. 1 full.

Badalona : 421-I. Escala 1:25 000. Madrid : 
Instituto Geográfico Nacional, 2001. 1 full. 
(Mapa topográfico nacional de España)



COM CITAR CARTOGRAFIA 
DIGITAL

Es poden utilitzar els mateixos elements que 
en la cartografia en paper, sempre que 
sigui possible. 

Cal afegir: - adreça web
- data en que s’ha consultat el            

recurs (entre claudàtors)



COM CITAR CARTOGRAFIA 
DIGITAL

• Exemple:

Mapa topogràfic [de Catalunya] 1:10 000 : 
[Vic]. Barcelona : ICC, 2008. 
http://www.icc.cat/vissir3/?lang=cat&toponi
m=vic [Consultat el 10/05/2012]

http://www.icc.cat/vissir3/?lang=cat&toponim=vic
http://www.icc.cat/vissir3/?lang=cat&toponim=vic
http://www.icc.cat/vissir3/?lang=cat&toponim=vic
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