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L’Institut Cartogràfic i Geològic de 
Catalunya ofereix un visor per comprovar 
els danys del temporal de principis de març 
 

 Un avió equipat amb càmeres fotogramètriques va prendre imatges 
des de Badalona fins al Cap de Creus dies després de la tempesta 

 
L’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) ha publicat en un visor les 
fotografies aèries del litoral català, des de Badalona fins al Cap de Creus, 
després del temporal dels dies 1 i 2 de març, que va provocar afectacions 
generalitzades en aquest tram de la costa.  
 
En aquest visor es poden comparar en detall les imatges d’abans i de després 
del temporal, facilitant la detecció dels canvis ocorreguts en la costa. Per 
facilitar la consulta, aquesta es pot cercar pel nom del municipi. Quan la 
meteorologia ho permeti, es completarà la captació d’imatges fins a Portbou. 

 Una de les imatges del visor, corresponent a la costa de Malgrat de Mar. 
 
Per obtenir aquesta comparativa es va sobrevolar la costa amb un avió equipat 
amb càmeres fotogramètriques. Posteriorment, es van processar les imatges 
captades per mostrar-les de forma contínua i georeferenciada en un visor, de 
tal forma que s’hi pogués navegar i també comparar amb les ortofotos 
convencionals que publica l’ICGC. 
 
Aquesta eina pot resultar útil per una primera avaluació dels danys ocasionats 
pel temporal, alhora que permet a les administracions estudiar els canvis que 
produeixen aquest tipus de fenòmens naturals. La identificació dels punts més 
vulnerables també ajuda a la presa de decisions sobre actuacions que poden 
mitigar possibles afectacions futures.  
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L’ICGC ja va crear un visor similar el 2017, amb ocasió del temporal de gregal 
registrat el mes de gener. 
 
 
 
Podeu inserir el visor en el vostre web incorporant el següent codi HTML a la 
vostra pàgina: 
<iframe width="100%" height="100%" frameborder="0" scrolling="no" 
marginheight="0" marginwidth="0" 
src="http://visors.icgc.cat/costa/#11/41.6480/2.7712" ></iframe> 
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