Nota de premsa
Terrassa, 2 de febrer de 2016

L’Anuari Estadístic de l’Ajuntament de Terrassa
arriba a la vintena edició
El document, en constant evolució, supera ja els 700 quadres, taules i mapes

L’Ajuntament de Terrassa ja ha completat la 20a edició de l'Anuari Estadístic de
Terrassa, una publicació que recopila un gran volum de dades sobre la realitat
terrassenca i el seu sistema urbà. Aquesta obra de referència de l’estadística local
es publica únicament en format digital i de manera progressiva, és a dir, es va
ampliant segons es van obtenint dades, seguint el model de dades obertes. Bona
part de l’anuari ja es podia consultar, però aquests dies s’ha acabat de completar
amb totes les actualitzacions que conformen l’edició de 2015.
Aquesta darrera edició consta de 22 capítols temàtics sobre diferents àmbits:
població, treball, estructura empresarial, medi ambient, serveis socials, finances
municipals, rendes, transport, cultura, esports, etc. Cadascun dels capítols
s’organitza en taules codificades i inclou imatges gràfiques i cartografia per tal de
facilitar la seva lectura, a més d’un conjunt d’annexes dedicats a informació
estadística de poblacions de l’àrea de Terrassa. En total, són més de 700 els
subapartats en què s’estructura l’anuari.
Les novetats més rellevants de la present edició són la incorporació de nous vectors
en diferents matèries:
Medi ambient: noves dades de consum energètic segons l'ICAEN, nou mapa
de les principals peces del catàleg d'arbres d'interès local i un nou mapa de
l'inventari i estat de les fonts naturals del municipi
Socioeconomia: pensions contributives de la Seguretat Social, demandes
d'habitatge de promoció pública, emprenedoria i economia social a la ciutat
Cultura: fires de Terrassa
Política: resultats i participació a les eleccions celebrades durant l’any.
També s'han inclòs en aquesta edició els nous paràmetres de mesura de la població
activa registrada en atenció al nou càlcul establert pel Departament d'Empresa i
Ocupació i la Xarxa d'Observatoris per el Desenvolupament Local (XODEL).
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L’Anuari Estadístic de Terrassa és fruit del treball en equip dels serveis de
Tecnologia i Sistemes d’Informació i de Cartografia i Població, i de l’Observatori
Econòmic i Social i de la Sostenibilitat de Terrassa, amb la col·laboració d’un gran
nombre d'institucions, empreses i entitats que han facilitat informació. El document,
que forma part del Pla d'Estadística de Catalunya, es diferencia d’altres informacions
estadístiques que ofereix l’Ajuntament en el fet que la vocació de l’Anuari és oferir la
informació estructurada i elaborada per a la consulta no només dels experts sinó del
conjunt de la ciutadania, i es caracteritza també pel seu esperit dinàmic, per tal que
el document sigui un referent permanent del debat econòmic i social de la ciutat.
L’Anuari 2015, juntament amb moltes altres publicacions de caire estadístic, es
poden consultar a www.terrassa.cat/xifres.
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