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E
l mapa més precís i com-
plet de Catalunya en ver-
sió ortofotogràfica –fet a 
partir de la superposició 

de fotos– és un èxit tecnològic en 
què han participat tres avions i un 
centenar d’especialistes en àrees 
tan diverses com el vol cartogràfic, 
l’estereoscòpia i la restitució foto-
gramètrica. L’escala 1:2.500 és simi-
lar a la dels millors productes dispo-
nibles a internet, la majoria realit-
zats amb l’ajuda de satèl·lits, però 
un simple cop d’ull és suficient per 
comprovar la substancial diferèn-
cia: ni hi ha núvols ni ombres mo-
lestes, ni diferències estranyes de 
color, ni inexplicables desencaixa-
ments o talls abruptes. El mapa l’ha 
confeccionat l’Institut Cartogràfic 
de Catalunya (ICC) i està disponible 
gratuïtament on line (www.icc.cat) 
des d’aquest any. 
 Una escala 1:2.500 significa que 
cada píxel equival a 25 centímetres 
o, si es prefereix, que cada centíme-
tre de pantalla són 250 metres de ter-
reny real. Amb aquesta precisió n’hi 
ha prou per poder observar els ar-
bres individualment i les línies blan-
ques discontínues de les carreteres. 
Com que el nivell de detall és igual 
a tot el territori –no només a les ciu-
tats–, és una escala molt apreciada 
pels muntanyencs.

ACTUALITZACIÓ CADA ANY / L’ICC va com-
pletar el seu primer ortofotomapa 
de Catalunya el 1992 després de set 
anys de feina gairebé artesanal. Va 
ser en blanc i negre i a escala 1:5.000, 
és a dir, cada centímetre quadrat en 
són ara quatre. Des d’aleshores s’ha 
millorat a marxes forçades en qua-
litat i també en ritme d’actualitza-
ció, un element essencial si es té en 
compte que el mapa és una eina molt 
útil per a la planificació urbanística, 
agrícola o ambiental. El 1995 se’n va 
acabar la primera versió en color, un 
canvi substancial, i el 2009 va arri-
bar la versió 1:2.500. L’últim pas ha 
estat la rapidesa: «Per primera vega-
da, el 2010 hem acabat el mapa a es-
cala 1:2.500 i l’hem col·locat a inter-
net en menys d’un any –explica Joan 
Sendra, subdirector general de ser-
veis de l’ICC–. El nostre objectiu és 
actualitzar-lo anualment». 
 El treball comença cada primave-
ra quan la inclinació dels raigs del 
sol és propícia. Els avions de l’ICC, 
que porten unes càmeres fotogrà-
fiques acoblades a la part inferior 
del fusellatge i un altímetre làser, 

Els avions i el 
processament 
informàtic són 
essencials en el treball

L’Institut Cartogràfic 
completa el mapa 
fotogràfic més  
precís i actual

detalls més visibles 
és que no hi ha mai 
núvols.
 Els vols ja han fi-
nalitzat, però la fei-
na tot just acaba de 
començar. Els mi-
lers de fotografies 
obtingudes no for-
men un puzle fàcil 
de completar per-
què, entre altres as-
pectes, la Terra és es-
fèrica i està esquit-
xada de muntanyes 
d’altures diverses. 
Les càmeres, a més a 
més, tendeixen a de-
formar els extrems 
de les fotografies. Si 
s’ajuntessin les pe-
ces contigues, sense 
fer-hi res, les vores 
no encaixarien per-
fectament. Les carre-
teres podrien aparèi-
xer deformades.

 Per aquest motiu, totes les retícu-
les de terreny han de quedar cober-
tes per més d’una imatge. «Les fotos 
necessiten un ajust posterior», pros-
segueix Sánchez. En termes senzills, 
això significa que han de ser recti-
ficades digitalment perquè tots els 
punts semblin vistos de manera ze-
nital, és a dir, des de la mateixa altu-
ra i amb la mateixa inclinació. L’ob-
jectiu és aconseguir una visió estere-
oscòpica, emular la visió combinada 
dels ulls. 
 Amb posterioritat, com que les 
fotografies no s’han fet a la matei-
xa hora del dia, també cal fer-hi una 
rectificació que n’unifiqui el color i 
la il·luminació. Finalment, s’elimi-
nen tots els efectes no desitjats, com 
els reflexos i les ombres. El resultat 
obtingut després de tanta filigrana 
no és un atles simplement fotogrà-
fic, sinó ortofotogràfic. I un prodigi 
de tecnologia. H
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33 Rectificació de les fotos aèries a l’ICC per obtenir un producte perfecte, sense vores desencaixades.
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33 La web de l’Institut Cartogràfic amb una ortofoto de l’Ebre al tram final.

deixen el seu hangar a l’aeroport 
del Prat i inicien un treball sistemà-
tic. Partint d’una ruta que està pla-
nificada fins al més mínim detall, 
hauran de recórrer tot el territori 
català des d’una altitud d’uns 2.500 
metres. Les càmeres es disparen au-
tomàticament a l’arribar al punt de-
sitjat i cada foto cobreix una super-
fície de 3.456 per 1.920 metres. Això 
sí, a vegades s’hi ha de tornar perquè 
el temps empitjora.

NO ÉS UN TRENCACLOSQUES PERFECTE / 
«Per a una resolució 1:2.500 seran 
necessàries unes 300 hores vol», re-
sumeix David Sánchez, cap de pro-
moció de l’Institut Cartogràfic. La 
institució disposa de tres models 
d’avió (Partenavia, Cessna i Beech-
craft) que permeten obtenir imat-
ges a diferents altures. «Les fotogra-
fies aèries són més precises que les 
satel·litals», afirma Sendra. Un dels 

OrtoXprés, les 
fotos acabades 
de sortir de l’avió

33 A més de la versió ortofoto-
gràfica de Catalunya corregida i 
completa, la web de l’ICC ofereix 
el sistema OrtoXprés de consul-
ta ràpida amb les últimes nove-
tats. Menys de dos mesos des-
prés de ser fetes des de l’avió, les 
fotos aèries ja estan disponibles. 
«No són tan precises, però s’ac-
tualitzen constantment, cosa que 
permet comprovar, per exemple, 
com avancen unes obres», expli-
ca David Sánchez. N’hi ha versi-
ons en tres escales: 45 centíme-
tres per a tot Catalunya, 22,5 per 
a àrees metropolitanes i 7,5 per a 
nuclis urbans.
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