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Programa – VIII Fòrum TIG SIG 2009 
dimarts 3 de Març dimecres 4 de Març 

 9.30 - benvinguda  9.30 - sessió 3: Coparticipació (en projectes) interadministracions 
10.00 - sessió 1: IDE’s: I ara què? 

Una taula d’experts internacionals presentaran les seves opinions sobre 
l’evolució de les tecnologies, de la societat i de la governabilitat en un futur 
immediat per tal de respondre a la qüestió sobre la previsible evolució de les 

IDE’s, així com per proposar estratègies que orientin aquesta evolució. 
-------------------------- 

Participants a la taula rodona: 
Mike Goodchild (Universitat de Califòrnia Sta. Bàrbara - EUA) 
Max Craglia (Comissió Europea – INSPIRE) 
Werner Kuhn (Universitat de  Muenster - Alemanya) 
Clemens Portele (Interactive Instruments- Alemanya) 
Michael Gould (Esri Education Director - EUA) 

La societat xarxa té també traducció en noves iniciatives i projectes que tenen 
com a base la compartició de recursos, les bases de dades distribuïdes, els 

servidors federats i tot un conjunt de tecnologies que permeten la 
interoperabilitat entre sistemes distribuïts. Es presenten diversos exemples 

que involucren diferents administracions públiques actuant conjuntament en la 
resolució de problemes i interessos comuns. 

-------------------------- 
Interoperabilitat: experiències en l’àmbit tecnològic i institucional. Enric 
Rodellas – Port de Barcelona 
 

Manteniment d’equipaments locals. Carolina Romero – Localret 
 

Manteniment distribuït de carrerers.  Fina Sáez - Diputació de Barcelona 
 

Actualitzant dades per a Protecció Civil. Raquel Canet – DG Protecció Civil 
11.30 - cafè / contactes 11.00 - cafè - contactes 
12.00 - sessió 2: Cooperació ciutadana i nous mapes 11.30 - sessió 4: Sostenibilitat i Ecologia urbana 

Què poden aportar els ciutadans – usuaris d’Internet en el context Web 2.0? 
Quins projectes s’estan duent a terme? Per contestar aquestes preguntes i per 

esbrinar quina és i pot ser la utilitat d’aquest “voluntariat”, es presenten 
varies iniciatives dutes a terme per diverses institucions i comunitats catalanes 

-------------------------- 
Mapes dinàmics & de les petjades digitals a la ciutat. Fabien Girardin, Josep Blat 
– Grupo Tec. Interactivas UPF 
 

Meteoclimatic: una xarxa construïda per voluntaris. Josep Sort – MeteoClimatic 
 

Les cases d'Avinyó: noms i motius. Arquitectura IDE. Judit Barea, Alba Carol. 
Presenta: Joan Vinyoli -  IES ‘Miquel Bosch’ (Artés). 
 

El Proyecto Creomapas del Instituto Cartográfico de Andalucía & IDEA. 
Francisco J. Sánchez – Instituto Cartográfico de Andalucía / IDEA 

Els territoris urbans es veuen sotmesos a tensions ecològiques que afecten la 
vida dels ciutadans i la sostenibilitat dels models actuals de ciutat. Les 

polítiques de sostenibilitat precisen de molta informació geoespacial i de la 
seva explotació, del que en deixaran constància les presentacions. 

-------------------------- 
Qualitat urbana. Elaboració d’índex, avaluació i aplicació per a un nou 
Urbanisme més sostenible. Salvador Rueda – Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona 
 

Desarollo de mapas de contaminación atmosférica en Barcelona: 'Land Use 
Regression (LUR) modeling'. Audrey de Nazelle – PRBB 
 

Geoinformació per a una Catalunya sostenible.  Xavier Martí – Departament de 
Medi Ambient i Habitatge 

14.00 - fi de la sessió 13.00 - sessió 5: Noves eines, noves visions 
16.00 - sessió especial: Presentacions de novetats en productes i serveis La mateixa tecnologia de sempre  pot  ser utilitzada d’una manera més 

efectiva i intensa, especialment en l’àmbit de les administracions públiques, 
grans proveïdors d’informació. Es presenten algunes propostes que tendeixen a 

posar a l’abast de tothom i rendibilitzar les inversions en geoinformació i 
facilitar-ne la seva difusió. 

-------------------------- 
Integrant el component espacial en els processos administratius. Carles 
Serrano – Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 
 

Accelerant WMS: Estat actual del futur estàndard Web Map Tiling Service del 
OGC. Joan Masó - CREAF 

 

GLINTER, la resposta europea a Google Earth. Gonzalo García – GeoVirtual 
 

Soluciones de Información Territorial para una Administración más abierta y 
más cercana. Jordi Valeriano – ABS Informàtica SL 
 

santadria.planol.info: enginyeria social i tecnologies d’informació geogràfica. 
David Nogué – Planol.info, David Palomar – Aj. Sant Adrià del Besòs  
 

Transformamos grandes volúmenes de datos geográficos en información 
estratégica. Javier Fernández – Tecnologías Geoespaciales SL  
 

IDE-GEOPORTAL del govern d’Andorra. Sara Pijuan - Àrea de Cartografia del Govern 
d'Andorra 
Geoportal d'informació municipal per Intranet i Internet. Martí Velasco – Nexus 
Geografics 14.00 - fi de la sessió - clausura 
18.00 - Reunió de la Comissió Empreses ACTIG 18.00 - Assemblea General ACTIG 




