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1. Institució i col·laboració

 El Consorci del Parc de Collserola, ens associatiu AMB, Diputació de 
Barcelona i Generalitat de Catalunya.

 Collserola esdevé Parc Natural, i es fa del tot necessària una nova web 
corporativa, i dins aquesta, un nou GIS dels recursos del parc.

 La finalitat del GIS·web és la de millorar la divulgació i la gestió del 
patrimoni del parc.



2. Objectius específics

 Dissenyar una estructura de botons i menús tipus arbre per a classificar i 
estructurar la informació

 Accedir a les dades dels elements cartogràfics

 Fer ús de diferents interfícies segons apartat del web a programar

 Familiaritzar-me amb nous llenguatges i entorns de treball



3. Requeriments tecnològics

 Programes:
- Edició d’Informació GIS: ArcView, Quantum GIS (Lliure).
- Transformació d’informació GIS a format Google: ArcGIS, Mapwindow GIS (Lliure).
- Verificació i edició d’informació en format Google: Google Earth (Lliure).
- Programació i disseny d’aplicacions web: Visual Web Developer Express Edition 2008 (No pagament).

 Llenguatges:                          
- Disseny: ASP                                       
- Funcions: JavaScript
- Accés a dades: XML-KML

 Altres:
- Servidor públic
- FTP: Filezilla (lliure) 



4. Presa de decisions i metodologia

 Fàcil accés a dades des de la 
cartografia

 Disseny manual i eines 
predefinides

 Depurador i servidor integrats al
web local

 Interfícies estesament divulgades

 Cartografia més complexa

 Cartografia amb més formats

 Sistema de coordenades 
flexible

 Llibreries amb més possibilitats



5. Arquitectura

- L’edició GIS, un pilar 
fonamental

- Les API, interfícies 
per al fons cartogràfic

- Programació, la part
més complexa

- Accés a arxius o webs 
mitjançant enllaços

- L’usuari pot ésser intern,
extern, o bé sectorial



6. Edició d’informació cartogràfica

 Punts: Restaurants, Miradors, Parcs, hidrants, atropellaments de fauna..

 Línies: Xarxa elèctrica, itineraris BTT, senders GR, passejades...

 Polígons: Incendis, reserves naturals, àrees privades, parcel·les urbanes...

 Inflexibilitats del KML:
- Necessitat d’una DLL d’ArcGiS
- Límit de grandària a Google Maps
- Desviament (-93, -203)



6. Edició d’informació cartogràfica

1. Shapefile 2. Dynamic-link library 3. Keyhole Markup Language



7. Protocols de transferència d’arxius

 FileZilla:

- Connexió remota entre llocs 
locals i servidors públics

- Permet fer proves dels canvis
realitzats sense necessitat de 
desplaçar-se al servidor



8. Programació de l’aplicació

8.1 Disseny ASP:
- Eines predefinides (botons, 

arbre..)
- Localització i disseny manuals 

8.2 APIs i exemples:
- Interfície 3D
- Navegació per ratolí
- Escala gràfica
- Control de navegació



8. Programació de l’aplicació

8.3 Les funcions i JavaScript
- Llarga i difícil recerca a fòrums i webs especialitzades
- Funcions complexes, sense llibreria i de variables segons l’explorador



9. L’accés a dades

9.1    Accés a dades de KML:
- Sense connexió a BBDD
- Informació alfanumèrica
- Enllaços 

9.2    Vinyetes emergents:
- Mitjançant plantilles
- Mitjançant variables



10. Explotació

10.1 El web corporatiu i el paper de la col·laboració

Apartat SIG: Google Earth Apartat ‘Guia de Serveis’: Google Maps



10. Explotació

10.2 Apartat de Planejament 



10. Explotació

10.3 Apartat de ‘Guia de Serveis’



11. Conclusions

 A nivell d’institució: reciprocitat en la bona experiència i resultats 
obtinguts

 A nivell de formació: API de Google, ASP i VWD, noves maneres de 
programar i entendre els GIS

 A nivell personal: canvi de mentalitat
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