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Data:
28 oct
Entitat organitzadora:
AADIPA,ICGC
Lloc:
Barcelona
Adreça:
Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (Parc de Montjuïc s/n)
Horari:

8.30 h
Qualsevol projecte sobre el territori, sobre el teixit urba?, o sobre els edificis existents,
requereix d'un coneixement acurat de les preexiste?ncies, per tal de poder comprendre la
seva evolucio? fins a l'actualitat, que permeti adoptar uns criteris d'intervencio?
socialment respectuosos, culturalment enriquidors, econo?micament eficients, i
mediambientalment sostenibles.
La cartografia histo?rica i actual sens dubte constitueix una font d'obtencio? de
coneixement ba?sica en relacio? a les preexiste?ncies del territori i dels edificis existents,
aixi? com una base de treball imprescindible per a la representacio? dels projectes
arquitecto?nics i urbani?stics.
La jornada prete?n donar a cone?ixer la pote?ncia de les eines i documentacio?
cartogra?fica histo?rica i contempora?nia corresponents al fons de l'Institut Cartogra?fic i
Geolo?gic de Catalunya, que es poden consultar presencialment i digitalment de manera
senzilla, aplicables a l'arquitectura i a l'urbanisme, aixi? com al servei del conjunt de la
societat.
Es fara? un repa?s de les diferents funcionalitats i possibilitats de crear, publicar i
compartir informacio? cartogra?fica histo?rica i contempora?nia, de manera gratui?ta en
la major part de casos, a trave?s de mapes i visors de forma fa?cil, ra?pida i molt gra?fica.
Es presentaran tambe? alguns casos pra?ctics d'aplicacio?, a la vegada que s'obrira? un
debat entre els assistents on es podran plantejar dubtes i comentaris.

Programa:
8:30 ? 9:00 Lliurament d'acreditacions.
9:00 ? 9:30 Visita a les instal?lacions de l'ICGC (màxim 2 grups de 20 persones)
9:30 ? 10:00 Visita al fons histo?ric de la Cartoteca de l'ICGC (màxim 2 grups de 20
persones)
10:00 ? 10:15 Benvinguda i presentacio? de la jornada.
10:15 ? 10:30 Que? e?s l'ICGC i que? ofereix
10:30 ? 10:45 La Cartoteca de Catalunya: fons histo?rics
10:45 ? 11:00 Pausa
11:00 ? 11:30 La geoinformació de l'ICGC

11:30 ? 12:30 Eines digitals gratuïtes de l'ICGC
12:45 ? 13:30 Casos d'aplicacio? pra?ctica
13:30 ? 14:00 Torn obert de paraules
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