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www icc catwww.icc.cat

La Cartoteca a la web de l’ICC
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Sèries de mapes
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Sèries de mapes

Al catàleg de la Cartoteca hi ha 840 sèries
de mapes que cobreixen 195 territoris,
entre països i àrees geogràfiques
singulars i que sumen aproximadamentsingulars, i que sumen aproximadament
103.459 fulls.

La relació sencera de territoris i escales es
pot trobar al Full Informatiu de lapot trobar al Full Informatiu de la
Cartoteca.

Inici > Fons històrics - Cartoteca >
Sobre la Cartoteca
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MTN 50 de Catalunya
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MTN 50 de Catalunya
Aquests fulls es convertiran en un nova col·lecció
a la Cartoteca Digital durant aquest any 2013.
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Cerca al catàleg
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Cerca al catàleg

El cercador del catàleg s’actualitzarà amb la darrera informació carregada a l’inventari., i per tant
hi haurà tot allò que encara no és disponible a la Cartoteca Digital.
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Biblioteca
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Biblioteca

Properament es carregarà la informació dep g
la Biblioteca Domènech, que ara és una
consulta apart, al cercador de la biblioteca
amb totes les altres obres i amb un
identificador específic.p
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Llibres antics
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Llibres antics

Entre les publicacions de l’ICC i els llibres anticsp
lliures de copyright a la web hi ha més 100 llibres en
PDF per descarregar, de temàtiques diverses.
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Fons documentals
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Fons documentals

El fons documentals

- Fons Pau Vila

- Fons Gonzalo de Reparaz Ruiz

disposen d’un cercador específic, mentre que

- Fons Albert Serratosa i Palet

Fons Leonor Ferrer Girabau- Fons Leonor Ferrer Girabau

- Fons històric del Servei Meterològic

- Fons Eduard Fontserè

- Fons Viladevall – Cerdà

tenen només un inventari.

D’alguns se n’ha iniciat la digitalització.
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ICC a YouTube
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ICC a YouTube

Al canal de l’ICC a Youtube hi
podeu trobar, entre d’altres, el
vídeo explicatiu de les activitats de
la Cartoteca.

htt // t b / / t fi thttp://www.youtube.com/user/cartograficcat
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Cartoteca Digital
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Cartoteca Digital

60.000+ documents en JPG 
descarregables gratuïtament  
en alta resolució (150 ppi / 300 ppi)

28 col·leccions

Basat en CONTENTdm 6.2
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Mapes servits el 2012
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Mapes servits el 2012

Cartoteca Digital Sala de consulta

Visites: 101.073

Usuaris únics: 73.347

Usuaris interns: 301

Usuaris externs: 188

Durada mitjana visita: 06:11 min

Descàrregues: 52.924

O ió di 294 GB

Telèfon i correu-e: 2.098

Prèstecs: 1.403

C i d’ú 156Ocupació disc: 294 GB Cessions d’ús: 156
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Enllaç des de VISSIR
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Enllaç des de VISSIR

A l’apartat de descàrregues de Vissir un enllaç 
connecta amb la Cartoteca Digital mitjançant unaconnecta amb la Cartoteca Digital mitjançant una 
cerca per municipi. En aquest exemple: Vall 
Bianya, Fonts, Olot, Preses
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Cerca per mapa
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Cerca per mapa

Mapa creat a partir de les metadades
carregades a Google Fusion Tables.
Molt fàcil de generar proporciona unMolt fàcil de generar, proporciona un
àmbit geogràfic a la cerca.

El mapa base es va reemplaçar amb
la TileCache de l’ICC.

http://www.icc.cat/cat/Home-
ICC/Mapes-fotos-aeries/Cartografia-al-ICC/Mapes fotos aeries/Cartografia al
vostre-web/Cartografia-ICC-a-Google-
Maps
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Cerca per mapa
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Cerca per mapa

Cerca geogràfica del Fons SACE: 1 punt per cada ciutat
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Malla de fulls disponibles per al Fotomosaic
(www.cartodb.com)



Catàlegs fora de les 
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g
biblioteques - Agregadors

- IDE (Infraestructura de Dades Espacials)

La Cartoteca de Catalunya com a centre de geoinformació històrica                          ICC, Barcelona, 6 de juny de 2013



Presència arreu
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Presència arreu

12.402 peces de la 
Cartoteca Digital són 
presents a Europeana, i a la 
National Library of AustraliaNational Library of Australia 
n’hi ha 15.800.

Totes les han agregat als 
seus catàlegs via 
recol·lecció automàtica OAI.

La Cartoteca de Catalunya com a centre de geoinformació històrica                          ICC, Barcelona, 6 de juny de 2013



Memòria Digital de 

17

g
Catalunya 

La col·laboració per a la reutilització de geoinformació ha permès al CBUC
georeferenciar algunes de les col·leccions fotogràfiques de l’MDC.
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Georeferenciació: de 
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mapa a supermapa

La digitalització converteix un paper en una imatge.

Mapa paper original penjat en un despatx Digitalització: imatge RGB TIFF a 300 ppi
Un cromo de 594 MB

La imatge georeferenciada vista a Google Earth

La georeferenciació assigna coordenades del món real a la imatge que esdevé un “supermapa”
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L à iLes pàgines 
d’arribada i 
d’ajuda
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!!
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Mapes 
georeferenciats a les
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georeferenciats a les 
col·leccions

L’enllaç al KML s’afegeix com una nova metadada a cada objecte.

KML

En aquest exemple un mapa geològic, RM.139906
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Resultats del pilotResultats del pilot

Número de punts de control (GCP) creats 16.154

Mitjana de GCP per document 16,17j p ,

Major quantitat de GCP en un sol document 246

Mínim de GCP demanats 5Mínim de GCP demanats 5

Usuaris únics 88

D d d l il t 24Durada de la prova pilot 24

Documents georeferenciats 999

Edicions 1.997
Actualització: 7 NOV 2012
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Resultats fase 2Resultats fase 2

Número de punts de control (GCP) creats 8.332

Mitjana de GCP per document 16,73j p ,

Major quantitat de GCP en un sol document 322

Mínim de GCP demanats 5Mínim de GCP demanats 5

Usuaris únics 42

D d d l f 2 21Durada de la fase 2 21

Documents georeferenciats 498

Edicions 1.089
Actualització: 24 MAI 2013
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Activitat pilot
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Activitat pilot
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Activitat fase 2
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Activitat fase 2
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Gamification
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El joc i la competició com a motors per 
encoratjar la participacióGamification encoratjar la participació.

La recompensa és un incentiu poderós.
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Gamification
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Gamification

En total 83 dels 1500 mapes no tenien els 5 GCP demanats, 31 estaven fets deEn total 83 dels 1500 mapes no tenien els 5 GCP demanats, 31 estaven fets de 
qualsevol manera i només 1 estava expressament mal georeferenciat.
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Distribució dels centres dels mapes georeferenciats
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MapRank
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Una nova manera de descobrir els mapes antics

MapRank www.oldmapsonline.org
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Col·laboració
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Col·laboració

La participació dels usuaris per revisar, corregir i millorar les
col·leccions:

El fons SACE, publicat online el dia 9 d’abril, ja ha rebut més
de 261 correccions (5 diàries de mitjana, 23709 imatges)( j , g )

Etiquetes, Comentaris i Correu.
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Participació
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Participació
Sergi Gumà ha georeferenciat les 114 imatges
d’edificacions de Matadepera del Fons SACE. Gràcies!
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Contribució
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Contribució

Donació d’ Alfonso Gumà Méndez

Exemplar a la Cartoteca Digital
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Exemplar a la Cartoteca Digital



Per emportar
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Per emportar

Els usuaris sou una gran font de coneixement especialitzat.

Millorar els catàlegs col·laborativament és profitós per ambdues 

partsparts.

Crowdsolving: davant la manca de recursos, col·laboració.
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Georeferenciació 
col·laborativa de mapes Institut Cartogràfic
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col·laborativa de mapes 
antics

g
de Catalunya

Parc de Montjuïc,
E-08038 Barcelona

41º22’12” N, 2º09’20” E (ETRS89)

Tel. (+34) 93 567 15 00
Fax (+34) 93 567 15 67Gràcies per la vostra atenció
http://www.icc.cat
rafael.roset@icc.cat

p
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Backup slides
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Backup slides

Backup slidesBackup slides
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La Cartoteca de 
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Catalunya

La Cartoteca de Catalunya va començar les seves activitats el 1986 i és
part de l’Institut Cartogràfic de Catalunya, creat l’any 1982.

Nombre de peces a desembre de 2012:
– Mapes (fulls) 311.219
– Llibres i atles 65.736Llibres i atles 65.736
– Revistes 2.665
– Fotografies 44.609

F t fi è i 353 637– Fotografies aèries 353.637
– Instruments 325
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Tasques diàries
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Tasques diàries

La Cartoteca de Catalunya com a centre de geoinformació històrica                          ICC, Barcelona, 6 de juny de 2013



Equipament
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Equipament

Escàner doble A0: METIS

Escàner A3: Kodak IQsmart3

E à A4 HP S j t 8300Escàner A4: HP Scanjet 8300

Escàner de corró: HP 4500
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El pilot de 
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georeferenciació

Es va escollir documents rellevants de totes les 
col·leccions, i de tot el món.

El programari viu al núvol de Google i les dades s’emmagatzemen 
a Fusion Tables.
Al final del procés s’obté tant un registre Marc 034 com un KML
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Al final del procés s obté tant un registre Marc 034, com un KML 
per Google Earth com un “world file” per als SIG.


