
 
 

Lloc: Institut Cartogràfic de Catalunya. Parc de Montjuïc, s/n,  08038 Barcelona. 
Inscripció: gratuïta, cal enviar un e-mail a idec@icc.cat indicant nom i cognoms, adreça postal (població, carrer, nº i CP) i 

organisme/empresa.



Programa – IX Fòrum TIG SIG 2010 
matí tarda 

Què poden aportar les institucions de finançament internacionals, europees i 
espanyoles  per promoure projectes amb la participació multinacional de països 

mediterranis? Quins projectes seran estratègics? Qui hi participarà? Quina és 
l’experiència de projectes en la zona? Què s’està fent i què s’ha de fer en el futur? 

 

La sessió de la tarda es destina a exposar i presentar diversos projectes i 
productes innovadors, que es poden considerar representatius de les 

tecnologies del moment. 
9.30 - benvinguda 

10.00 - sessió 1: Cooperació mediterrània: possibilitats i experiències 16.00 - Presentacions de novetats en productes i serveis 

 
L’aposta per la internacionalització de les empreses TIG catalanes.  
Sergi  Marcen - Pla TIC.CAT 
 
Projectes de cooperació internacional: instruments de finançament i de 
Suport.  
Jordi Castells - ACC10 
 
El context de la zona sud mediterrània: Una visió des de la Secretaria per a 
la UE.  
Secretaria per a la Unió Europea / Generalitat de Catalunya 
 

 
Localització gratuïta sobre Open Street Maps: Toopath  
Antoni Guasch,  Jaume Figueres -  UPC 
 
Presentació del Mapa Urbanístic de Catalunya  (SIMUC) 
Nuria Majó – DPTOP 
 
Presentació de la Web d’Urbanisme de la MMAMB 
Xavier Alarcón -  MMAMB 
 
Presentació del nou Geoportal IDEC  i nous serveis  
Víctor Pascual -  CS IDEC / ICC 
 
Panoràmica del programari Open Source Geospatial: Congrés State of the Map – 
Congrés FOSS4G 

11.00 - cafè / contactes 

11.30 - sessió 2: Ciutats, desenvolupament i urbanització 
 
Ciutats intermèdies : el seu rol en les dos riberes mediterrànies.  
Josep Mª Llop – Càtedra UNESCO d’Estudis urbans i territorials 
 
Experiències de la Xarxa MEDCITIES en el desenvolupament de projectes 
SIG/TIG en països  de la ribera Sud.  
Joan Parpal – Secretari General  Xarxa  MEDCITIES 

17.20 – Presentació de novetats en serveis de Localització 
 
Cercalia.com: plataforma web de serveis LBS per a transports, turisme i call 
centers". 
Salvador Carbó – NEXUS GEOGRAPHICS 
 
Integració de diferents sistemes de Geolocalització – Exemple amb Open LS 
de Intergraph. 
 Josep Fornons i Castellarnau – INTERGRAPH 
 
Eixos.planol.info – guia del comerç urbà. 
David Nogué – PLANOL.INFO 
 
ERDAS APOLLO: una llançadora cap a la directiva INSPIRE 
Laia Igual Arnau – TECNOGEO 

12.30 -  sessió 3: Tecnologies i projectes per a la Regió 

 
El projecte PEGASO: informació i indicadors per a la gestió i la política.  
Walter Simonazzi -  ETC LUSI 
      
Els reptes pendent en la sostenibilitat de la Mediterrània: Què fa Europa? Qui 
ho fa? Què podem fer des de Catalunya?  
Françoise Breton -  ETC LUSI 
 
Eines globals per a problemes regionals en l’Observació de la Terra.  
Jordi Corbera – Centre de Suport PCOT 
 18.30 – Fi de la tarda 

13.30 – Fi del matí 19.00 - Assemblea General Ordinària de l’ACTIG 




