Nota de premsa
Terrassa, 3 de desembre de 2018

Publicació de l’Anuari Estadístic de Terrassa 2018
Es tracta de la 23a edició d’aquesta obra de referència de les estadístiques
públiques referides al municipi de Terrassa

L’Ajuntament de Terrassa ja ha completat la 23a 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.
L’Anuari Estadístic de Terrassa s’estructura en 23 capítols temàtics que tracten
sectorialment una selecció de la informació estadística disponible més rellevant: de
caire demogràfic, econòmic, social i mediambiental, amb la qual es pot tenir un
coneixement precís i objectiu de la realitat actual i una visió detallada de l'evolució
dels diferents indicadors sobre la ciutat. Cadascun d’aquests capítols s’organitza en
taules codificades i inclou imatges gràfiques i cartografia per tal de facilitar la seva
lectura i comprensió. L’obra es complementa amb un conjunt d'annexos sobre dades
generals dels altres municipis de l’àrea d’influència de Terrassa. La informació que
conté l’Anuari és rigorosa i transparent i referència per a cada concepte a la data
més recent disponible, en funció de la seva fiabilitat estadística i de la seva
significació temporal.
Enguany, l’Anuari Estadístic presenta novetats en sis dels seus capítols. D’una
banda, al capítol de Població s’hi reflecteixen noves dades del Registre Civil sobre
matrimonis, divorcis, reconciliacions i separacions. Al de Comunicació, noves dades
sobre el servei Terrassa Puntxarxa, l’ús de la Seu Electrònica i l’accessibilitat als
punts d’internet gratuïts de la ciutat i xarxes socials. Per al capítol d’Ensenyament,
es presenten ara dades sobre l’alumnat desagregades per gènere. Al de Cultura,
s’introdueixen i actualitzen les dades corresponents a l’Arxiu Històric Comarcal del
Vallès Occidental, mentre que el capítol d’Urbanisme introdueix i actualitza les
llicències d’obres per als anys 2016 i 2017. Per últim, al capítol de Seguretat
Ciutadana, s’adverteix la modificació de la font estadística que ara passa a ser
l’homologada pels Mossos d’Esquadra.
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Les dades es poden visualitzar en pantalla o descarregar-se en format imprès
(Acrobat) o de taula de càlcul (Excel), per facilitar la seva usabilitat. L’Anuari
estadístic de Terrassa forma part del Pla d’Estadística de Catalunya 2017-2020 (Llei
5/2016, del 23 de desembre), considerant-se, per tant, estadística oficial (ho és des
de l’any 1997).
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 2018, juntament amb moltes altres publicacions de caire estadístic, es
poden consultar a www.terrassa.cat/xifres.
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