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INTRODUCCIÓ

Durant el mes de març de 2005 es va fer la presentació del Document de
treball sobre la mobilitat per motius laborals i la definició del Sistema urbà de
Terrassa, 1986-2001 dins del projecte: Mobilitat i Sistema urbà de Terrassa on,
a grans trets, es posaven de manifest les següents conclusions:

- El sòl industrial localitzat als polígons i zones industrials de Terrassa suposa
una de les majors extensions de tota la Regió Metropolitana de Barcelona.

- Aquest sòl industrial presenta un elevat nivell d ocupació.
- Si bé la ciutat de Terrassa té, en general, una molt bona accessibilitat en

mitjans de transport motoritzats, els polígons i zones industrials presenten
una accessibilitat molt desigual en funció dels diferents mitjans de transport,
sent el transport públic el més perjudicat.

- En el nou Pla d Ordenació Urbanística (POUM-2003) es preveu un
increment substancial en l oferta de sòl industrial.

Per avaluar la magnitud d aquesta realitat en la primera fase d aquest estudi es
van realitzar dues enquestes centrades en la mobilitat obligada de persones
per motius laborals, una dirigida a les empreses de Terrassa ubicades als
polígons i una segona dirigida als treballadors d aquestes empreses.

Així doncs, agafant com a punt de partida els resultats d aquestes enquestes, a
la segona fase d aquest estudi s han plantejat els següents objectius:

- Generar una base de dades exhaustiva dels polígons i de les empreses
que, en un futur, pugui ser utilitzada com a cens industrial.

- Localitzar sobre un suport cartogràfic el conjunt de polígons i zones
industrials del municipi de Terrassa.

- Localitzar dins de cada polígon les empreses entrevistades, així com, la
resta d empreses del conjunt industrial de Terrassa.

- Generar la cartografia resultant de l explotació del projecte.

Segons aquest plantejament, es posa de manifest la necessitat evident de
disposar, per una banda, d una base de dades alfanumèrica correcta i, per
l altra, de les bases cartogràfiques adaptades i actualitzades.

Pel tractament de tota aquesta informació i pel bon acompliment d aquests
objectius ha estat del tot imprescindible utilitzar un sistema d informació
geogràfica [d ara endavant SIG] ja que és l única eina capaç de vincular les
bases de dades generades amb la cartografia de referència, tant del municipi
de Terrassa com del territori objecte d estudi. El SIG també permet, a la
vegada, donar un caire dinàmic a les dades, de manera que, la modificació de
qualsevol valor en una taula es reflecteixi automàticament sobre la seva
cartografia associada, evitant així, realitzar aquestes modificacions dues
vegades. Aquest caràcter dinàmic és doncs, essencial a l hora de fer
correccions, ampliacions i/o actualitzacions de les dades.
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L ArcGis.9, de la casa ESRI, a través del seu mòdul ArcMap ha estat el SIG
seleccionat pel tractament de les dades d aquesta part del projecte.

Les bases de dades de partida han estat, tal com ja s ha apuntat anteriorment,
les generades a partir de les dues enquestes de mobilitat realitzades per
l empresa MDK Investigación de mercados de Barcelona, realitzades durant
l any 2004.

Al  mateix temps també s ha tingut accés al Cens d Activitats Econòmiques que
elabora i manté els Serveis Econòmics del Servei Jurídic-Tributari de
l Ajuntament, el qual ha estat de molta ajuda en el procés de sanejament i
d homogenització de les dades. L accés però, a aquesta base s ha realitzat en
un moment en que el Departament encara no tenia del tot homologades les
seves dades, fet que ha provocat una limitació important en la nostra acció de
treball.

Quant a la cartografia, el Departament de Sistemes d Informació Territorial i
PMH, també de l Ajuntament, a banda de facilitar-nos el software cartogràfic
escollit i tot el seu suport tècnic, ha posat a l abast de l Observatori Econòmic i
Social i de la Sostenibilitat les seves bases territorials de referència.

Coneixent doncs, tots els elements que intervindran en el procés i tenint l eina
de treball correcta l esquema general de l estudi quedaria estructurat de la
següent manera:
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