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Guió de la sessió
RECURSOS:

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

• IGC / IGME: mapes geològics i geotemàtics

• Adreces d’interès:
– Dept. Territori i Sostenibilitat
– Agència Catalana de l’Aigua



Adreces dels recursos:

ICC: http://www.icc.cat
Geoviewer: http://www.lizardtech.com/downloads/category/#viewers

IGME: http://www.igme.es
IGC: http://www.igc.cat/web/ca/index.phpIGC: http://www.igc.cat/web/ca/index.php

Altres adreces d’interès:
Dept. Territori i Sostenibilitat: http://ves.cat/hqRk
Agència Catalana de l’Aigua: http://ves.cat/hqRp



Per descarregar cartografia 
actual i antiga, cal estar registrat



Cartografia 
actual



Caixa de 
cerca: per 
topònim, 
coordenades, 
etc.



Llista de 
topònims 
resultants





Escollir entre 
topogràfic, 
ortofoto, 
geològic …geològic …



A l’apartat Ortofoto trobareu 
la sèrie d’ortofotos des del 
1991, les fotografies aèries 1991, les fotografies aèries 
del 1956 i parcialment del 
1945



Combinació de 
capes escollides 
i possibilitat de 
transparència



Sobre el mapa Sobre el mapa 
escollit a “Veure i 
comparar”, es 
poden afegir capes 
addicionals: les 
proposades per 
l’ICC o a través de 
WMS



Eines de dibuix

Mesura 
de la línia



Amb aquesta eina de dibuix es 
poden realitzar perfils topogràfics 
a partir de dos punts



Descàrrega 
de la vista 
actual

Compartir i enllaçar vista



Opcions de descàrrega: 
tipus de mapes i escales



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



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 
Geoinformació 
digital i aneu a 
Sobre la 
geoinformació ICC



Escollir “Formats” i dins d’aquest apartat Com transformar un MrSid en TIFF o JPEG



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

Decidim on 
guardar la 
imatge

Podem escollir la resolució de 
la imatge



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



Cartografia 
històrica



Escollir “Mapes i fotos antics en línia”



Cerca per 
paraula clau

Entrar dins 
la 
col·lecció



Resultats 
obtinguts cercant 
a totes les 
col·leccions

Limitadors









Diferents sèries 
geològiques

Llistat de mapes 
descarregables en 
format GeoPDF





Mapes 
geològics



Sèrie 1:50 000 
d’Espanya



Cerca per 
número de full

Cerca de través 
del mapadel mapa

Cerca per provincia

Cerca per municipi



Descàrrega 
del full en jpg del full en jpg 
i pdf



Descàrrega de la 
memòria i 
informació 
complementària



Cartografia geològica 
contínua a “Navegador 
información geocientífica”



Altres capes que es poden afegir

Capes a escollir, amb 
possibilitat de transparència



Barra d’eines: 

Informació sobre un punt escollit

Llista de capes

Impressió / descàrrega



Capes

Informació d’un 
punt escollit



Donar un nom, escollir 
la plantila i exportar



La vista escollida es 
guardarà com una imatge


