Comunicat de premsa

El director de l’ICC rep la Medalla d’Honor
de la Cambra de Comerç de Barcelona
•

La institució distingeix Jaume Miranda per la seva tasca al
capdavant de l’Institut Cartogràfic de Catalunya, entitat de més
de 30 anys d’història

Fotògraf: Gabriel Cazado

El director de l’Institut Cartogràfic de Catalunya, Jaume Miranda, ha estat
distingit per la Cambra de Comerç de Barcelona amb la Medalla d’Honor de la
institució. El guardó reconeix la seva tasca al capdavant d’aquesta entitat de
més de 30 anys i la seva contribució a l’enriquiment del cabal geogràfic del
país, necessari per al progrés social i econòmic de les empreses. Miranda va
rebre aquest reconeixement durant un acte d’homenatge i impuls que la
corporació va dedicar a l’ICC i que va cloure el conseller de Territori i
Sostenibilitat, Santi Vila.
Jaume Miranda és enginyer industrial per la Universitat Politècnica de
Catalunya (UPC), doctor Honoris Causa per la Universitat de Lleida, així com
membre de diverses associacions tècniques i científiques internacionals. A la
UPC va impulsar la creació del Departament de Cartografia Numèrica i, ja com
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a cap del servei cartogràfic del llavors Departament de Política Territorial i
Obres Públiques de la Generalitat, va ser l’impulsor la creació de l’Institut
Cartogràfic de Catalunya, ens que dirigeix des dels seus orígens.
Des de la seva creació l'
any 1982, i reprenent la tasca iniciada pels serveis
geogràfics de la Mancomunitat i de la Generalitat a l'
època de la República,
l'
ICC ha dirigit els seus esforços a situar en uns nivells d'
innovació i modernitat
els estudis i la producció cartogràfica fets a Catalunya.
Aquesta entitat és considerada un referent tant a Catalunya com a l’exterior; en
aquest sentit, ha rebut diverses distincions i ha establert col·laboracions
internacionals. Durant els anys 80 i 90, amb Amèrica Llatina i, actualment, a
l’Orient Mitjà, amb convenis signats amb Aràbia Saudita o els Emirats Àrabs
Units. Actualment, l’ICC té 197 treballadors.
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