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Nova aplicació per a excursionistes
sense cobertura de telèfon mòbil
Catalunya Offline permet a l'usuari descarregar-se cartografia oficial i fer-la servir
després sense cobertura per marcar punts i dibuixar rutes.
L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC)
ha enllestit una nova aplicació gratuïta per a
telèfon mòbil, Catalunya Offline, destinada als excursionistes i que funciona sense necessitar de
tenir cobertura. L'apli està disponible per a
iOS A
i ndroid.
Una vegada instal·lada, l'usuari es pot descarregar cartografia de l'ICGC, en concret, les 77 àrees
geogràfiques en que es divideix el Mapa Topogràfic de Catalunya a escala 1:25.000. Igualment, es
pot escollir entre descarregar un mapa topogràfic, amb les corbes de nivell i informació dels
senders de muntanya, o un ortofotomapa, més detallat, amb la toponímia i amb dades de
carreteres, camins i corriols.
La cartografia descarregada s'emmagatzema a la targeta SD del mòbil, si l'usuari disposa d'una,
per no ocupar la memòria interna del dispositiu. Amb els mapes que l'interessen disponibles al
mòbil, l'excursionista té diverses opcions per dibuixar la seva ruta.

Associació de fotografies
Així, pot localitzar la seva posició sobre el mapa i crear punts dels llocs més rellevants del seu
itinerari, associant-hi fotografies i descripcions. Aquests punts es poden marcar com a visibles o
amagar-los, i també es poden esborrar. L'excursionista, a més, pot gravar tota la seva caminada
o només una part, posant-li nom i descripció.
Una vegada acabada la passejada, les dades recollides es poden transformar en un mapa
d'Instamaps, una altra eina web gratuïta de l'ICGC que permet crear mapes propis i publicar-los a
Internet. D'aquesta manera, un excursionista pot penjar les seves rutes perquè d'altres aficionats
puguin descobrir-les.

Potser t'interessa: Un mapa assenyala la cobertura per al 112 a la muntanya.
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