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L’ICGC (Memòria 2015) 

Plantilla ICGC, 2015 

Titulació 

Total A B C Homes Dones 

Alts càrrecs 1 1  -   -  1  -  

Personal laboral 265 170 33 62 152 113 

Funcionaris Generalitat 1 1  -   -   -  1 

Total 267 172 33 62 153 114 

Xifres resum de l’activitat econòmica, 2015 

Milers d'euros 

Total volum d'operacions 23.318,12 

Total ingressos propis 4.512,94 

Autofinançament 19,35% 

Inversions liquidades 1.337,45 

– Usuaris web: 905.931 

– Descàrregues: 428.132 productes i 30,45 TB de dades. 

– Productes disponibles: 50 

– Botiga electrònica: 585 referències disponibles, 480 comandes 

en línia, 1.166 productes venuts. 
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O b t e n c i ó  

Tr a n s f o r m a c i ó  

D i s t r i b u c i ó  



4 

Catalunya i les noves tendències en cartografia històrica           3 d’octubre de 2016             Institut d’Estudis Catalans 

La Cartoteca 
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Composició: 

336.023  mapes 

355.526  fotografies aèries 

  61.721  fotografies 

  70.256  llibres 

       347  instruments antics 

          20 fons documentals 

Composició dels fons 



Equip versàtil i 

multidisciplinar 
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Digitalització 



Tria del material 

Criteris per a la selecció del material per digitalitzar: 

 

• Legals: bàsicament tots els relacionats amb el copyright © ®  

• Estat de conservació: ja sigui perquè és delicat o bé perquè és molt 

consultat 

• Format: disposem d’un escàner de grans dimensions i alta resolució 

• Culturals: característiques úniques o diferencials del document 

 

Donades les dimensions del fons a la Cartoteca sempre hem prioritzat la 

quantitat d’informació per sobre de l’espectacularitat dels mapes. 
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Metis DRS2A0 

Resolució    X cm Y cm 

 

300 ppi       182   121 

 

350 ppi       156   104 

 

400 ppi       137     91 

 

450 ppi       121     81 

 

500 ppi       109     73 

 

600 ppi         91     61 

En funcionament des de l’any 2007 
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 Tipus Objectiu Elements 

 

 

Metadades Descriptives: 

 

 

Descripció i identificació de recursos 

d’informació. 

 

• Identificadors únics. 

• Atributs físics: suport, dimensions, estat, .... 

• Atributs bibliogràfics: títol, autor, data, .... 

 

 

Metadades Estructurals: 

 

Proporcionen la informació necessària 

per a la presentació i la navegació dels 

recursos electrònics. 

 

• Marques d’estructura: pàgina, secció, capítol, .... 

• Taules de continguts. 

• Relacions entre els objectes. 

 

 

Metadades Administratives: 

 

 

 

 

Informació sobre la propietat, la gestió 

dels drets i els usos. 

 

• Gestió dels drets: còpia, reproducció, difusió, ... 

• Propietat de l’obra original. 

• Propietat dels derivats. 

• Restriccions d’ús. 

 

 

Metadades Tècniques: 

 

 

Dades tècniques per a la gestió i 

manipulació de les col·leccions digitals. 

 

 

• Tipus d’escàner, model, resolució, color, .... 

• Format d’arxiu, localització, data de creació, .... 

M E TA D A D E S  



Nombre 

digitalitzacions 
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Digitalització Acumulat 2015 Total 

Mapes 2.374 82.183 

Fotografies 1.791 55.247 

Fotografies aèries 5.318 109.856 

Documents d'arxius 15.289 54.470 

Pàgines de llibres 950 48.407 
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Nombre usuaris i 

descàrregues  

(any 2015) 
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Visites Visitants Pageviews 

113.278 83.884 803.177 

Documents servits 2015 Total 

Descàrregues Cartoteca digital 44.147 

Préstecs 1.417 

Cessions d'ús 91 

Reproduccions digitals 88 

Reproduccions en paper 12 
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Georeferenciació 



Georeferenciat a mà 
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Grup de Flickr: 

 

Font: 

http://www.flickr.com/groups/lookingintothepast/ 
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Georeferenciació 

 Georeferenciació: procés d’assignació de punts de control del terreny (GCP) a una imatge per 

adaptar-la espacialment a un nou sistema de coordenades de referència. 

 Geolocalització: assignació d’un sol parell de coordenades per definir la posició de l’objecte en 

un sistema de referència. 
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Aparici, 1769, sobre base actual Foto de Lloret, fons Gaspar, sobre base actual 

Georeferenciació 

Geolocalització 
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El projecte de 

georeferenciació 
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El projecte de Georeferenciació es va encarregar a Klokantech, qui va adaptar el seu software 

Georeferencer per funcionar sobre CONTENTdm (el gestor de la nostra col·lecció digital).  
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2012 2013 2014 

Total de mapes 999 498 501 

Total usuaris 88 42 33 

Dies 24 21 42 

Ground control point (GCP) 16.154 8.332 5.013 

Nombre màxim GCP per mapa  

 

246 322 71 

Georeferenciació amb 

ajuda dels usuaris 
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Distribució dels centres dels mapes georeferenciats 
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Eines i procediments 
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Roset, R.; Ramos, N. (2012):  

Georeferenciación de mapas antiguos 

con herramientas de código abierto. 

Un caso práctico.  

 

 

 

Revista Catalana de Geografia 

IV època / volum XVII / núm. 45 / juny 2012 

  

http://www.rcg.cat/articles.php?id=237 

24 

http://www.rcg.cat/articles.php?id=237


mapwarper.net 
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Georeferenciació oberta, pública i col·laborativa. 



Col·laboració dels 

usuaris 
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Un usuari ha georeferenciat les 114 imatges d’edificacions 

de Matadepera del Fons SACE. Gràcies! 
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Portals 



Mapes antics a la 

IDEC 
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Fins ara hem carregat  3.472 

mapes antics georeferenciats a 

la IDEC, provinents de 5 

col·leccions digitals diferents: 

 

• Mapes de la cartoteca ICGC, 

• Tres col·leccions de la MDC  

• Mapes que l’Ajuntament de 

Malgrat de Mar ha posat 

online amb els seus medis. 
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Portal Cartocat 
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Tota la geoinformació dels 

mapes antics de la IDEC 

s’ha recollit en un lloc web 

fàcil d’utilitzar i entendre, a 

l’estil del projecte “Old Maps 

Online”. 

 

Millorar la difusió dels 

mapes antics ajudarà a la 

reutilització d’aquest tipus 

de geoinformació. 
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Old Maps Online 
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Una nova manera de descobrir els mapes antics 

www.oldmapsonline.org 
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http://www.oldmapsonline.org/mobile 
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Reutilització 
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Reutilitzar els mapes georeferenciats 

* G I S *  



Mapes antics a Instamaps     www.instamaps.cat 35 
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Amb vista 3D    https://goo.gl/z32WvR 36 

Catalunya i les noves tendències en cartografia històrica           3 d’octubre de 2016             Institut d’Estudis Catalans 



Embed de mapes Instamaps a qualsevol lloc web 37 

HTML + CSS 
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http://betaportal.icgc.cat/comparador-mtn50-bcn/ 



Humanitats digitals 
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Reconstrucció 3D de la ciutat de Barcelona en el marc 

de l’estudi del setge 1713-1714. 

 

Xavier Rubio-Campillo, centre supercomputació BCN 



Per compartir 
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Digitalitzar per preservar però també per reutilitzar 

Enriquir tots els nostres catàlegs col·laborativament és profitós per 

ambdues parts. 

Crowdsolving: davant la manca de recursos, col·laboració. 
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Bringing historic maps to life  (https://vimeo.com/109282188) 41 
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https://vimeo.com/108172139


La digitalització de 

mapes antics  
Institut Cartogràfic i Geològic 

de Catalunya 

Parc de Montjuïc, 

E-08038 Barcelona 

41º22’12” N, 2º09’20” E (ETRS89) 

    www.icgc.cat 

    icgc@icgc.cat 

    twitter.com/ICGCat 

    facebook.com/ICGCat 

Tel. (+34) 93 567 15 00 

Fax (+34) 93 567 15 67 
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Gràcies per la vostra atenció 

http://www.icc.cat/
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Backup slides 
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Criteris de selecció 

Abans de començar un projecte de digitalització cal emprendre la tria dels materials segons diverses 
característiques i factors. 

 

Atributs dels documents 

•  El material és apte per a la digitalització ? 

•  Es podrà capturar tot el contingut ? 

•  Representa un risc la digitalització bé sigui per l’estat de conservació o bé pel tipus d’original ? 

•  Existeix en digital a partir d’alguna altra font ? 

•  Quin és el volum de la col·lecció i la varietat de documents ? 

 

Preservació 

• La digitalització compromet la supervivència del document ? 

• Es reemplaçaran els originals pels surrogates ? 

• Organització i documentació disponible 

• La col·lecció està ben organitzada ? 

• Té una estructura que es pot traslladar a l’entorn digital sense més ? 

• Es completa ? 

• Totes les pàgines estan numerades ? 

• Existeix documentació addicional d’altres fonts ? 

 

Usos previstos 

• A quin públic usuari es dirigeix ? 

• Els usos previstos es poden acomplir sense altres desenvolupaments ? 

• La digitalització incrementarà la consulta dels originals ? 

• Es preveuen restriccions d’accés als materials ? 

• Es disposa dels drets necessaris per als usos previstos ? 
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