Nota de premsa
Terrassa, 24 de desembre de 2014

L’Ajuntament de Terrassa completa l’Anuari
Estadístic 2014 amb més de 650 taules i mapes
Per primera vegada es podrà descarregar en format .xls

L’Ajuntament de Terrassa ja ha completat la 19a 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. Des de fa dos anys, 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 2014.
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. En total, són més de 650 les taules o mapes que aplega.
L’anuari es completa, com és habitual, amb un conjunt d’annexes dedicats a
informació estadística de poblacions de l’àrea de Terrassa.
La principal novetat de l’edició d’enguany és que l’usuari pot descarregar el
document en l’habitual format .pdf però també per primera vegada en format .xls
(document d’Excel), que és el format original de l’anuari. Pel que fa als continguts,
aquesta edició incorpora novetats en els àmbits de la demografia (coneixement del
català) i del mercat de treball (població en relació amb l’activitat) provinents de la
publicació definitiva de les dades del cens de població 2011. També hi ha noves
estadístiques sobre medi ambient (governança radioelèctrica), seguretat ciutadana
(ampliació de dades de la policia municipal) i eleccions (resultats electorals dels
darrers comicis europeus).
L’Anuari Estadístic de Terrassa és fruit de la col·laboració entre l'Observatori
Econòmic i Social i de la Sostenibilitat de Terrassa, els Serveis d'Estadística i de
Padró d'Habitants i Sistemes d'Informació Geogràfica de l'Ajuntament de Terrassa i
el Servei d'Estudis Econòmics de la Cambra Oficial de Comerç i Indústria de
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Terrassa. La nova versió digital l’ha desenvolupat el Servei de Tecnologia, Logística i
Qualitat de l’Ajuntament de Terrassa. El document, que forma part del Pla
d'Estadística de Catalunya 2011-2014, 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.
L’Anuari 2014, juntament amb moltes altres publicacions de caire estadístic, es
poden consultar a www.terrassa.cat/xifres.
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