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1a PART
MOBILITAT I SISTEMA URBÀ DE TERRASSA.
CARTOGRAFIA DELS RESULTATS

1. METODOLOGIA

L èxit final de qualsevol projecte on intervingui un SIG rau en el bon disseny de
la base de dades de partida. Esmerçar temps, en un inici, en una correcta
reestructuració i preparació assegura no haver d aturar el projecte en una fase
posterior.

L organització del conjunt de tots els documents que constitueixen el projecte
també és fonamental a l hora de treballar amb un SIG. Tenir clar, des d un bon
començament, com i on es vol emmagatzemar tota la informació agilitzarà més
endavant les respostes del sistema. L estructura directorial que constitueix
aquest projecte està localitzada a:

 

observatori en raval (I:)

 

oest_cartografia

 

Mobilitat_II

Per tal de donar un caràcter obert a les dades és recomanable també, generar
camps comuns amb altres bases de dades existents, per tal de facilitar
l intercanvi d informació, l ampliació de continguts, la interrelació de dades, etc.
entre els diferents departaments implicats.

Tenint en compte aquestes consideracions prèvies el primer pas que cal
abordar és fer una anàlisi de l estat de la base de dades de partida.

L empresa MDK Investigación de mercados [d ara endavant MDK] va
presentar el resultat del seu treball a través de tres arxius en format .sav
d spss:

 

Registres Terrassa.sav: on s hi pot trobar el llistat complert de les empreses
ubicades als polígons de la ciutat de Terrassa.

 

Matriu empreses Terrassa.sav: on es recull la informació de la selecció
d empreses ubicades als polígons que varen ser enquestades de manera
exhaustiva.

 

Matriu treballadors Terrassa.sav: on es recull els resultats de l enquesta
realitzada directament sobre una mostra de treballadors.

Cal tenir en compte que el format .sav d spss no és un format vàlid per a la
seva lectura posterior des del SIG. Per això, és necessari convertir-les a un
format compatible, com per exemple a .mdb d Access. En el nostre procés els
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condicionants tècnics ens han obligat a fer la conversió a .xls d Excel. Si es
procedeix així, abans de realitzar la vinculació amb el SIG encara caldrà
transformar els Excels en arxius amb format .dbf de dBASE IV; si no, el SIG
tampoc els reconeixerà.

L increment d aquest pas dins l escala de treball ens obligarà a tenir sempre
present que a l hora de modificar la informació a les taules originals caldrà
automàticament actualitzar l arxiu .dbf respectiu, ja que és aquest el que manté
la vinculació amb el SIG; si no, els canvis realitzats no tindran efecte sobre la
cartografia.

En la realització d aquest tipus de projecte la generació de noves taules
derivades de l original és un fet força normal. L Excel, a diferència de l Access,
ens torna a presentar un altre problema: l Excel no permet establir relacions
entre taules, o la seva complexitat és tan gran que no ho fa viable, per tant, tots
aquells canvis que es realitzin en una taula s hauran de realitzar també a totes
les taules que continguin camps comuns als que s han modificat.

Si el format escollit per a les bases de dades és un condicionant important a
l hora de treballar amb un SIG, l estructura i la qualitat de les dades que
contenen també necessiten un tractament especial. Les dades han d estar
recollides de manera ordenada, de forma llegible i entenedora i en el format
correcte.

Tal com s ordenin els camps a la taula és tal com apareixeran després al
quadre d informació del SIG, és a dir, és aconsellable que els primers camps
corresponguin a les dades legals de l empresa: nom, adreça i posteriorment
els camps secundaris o menys rellevants. Els noms de les empreses han de
figurar en el seu nom oficial, en el qual estiguin donades d alta, per evitar al
màxim les duplicitats o les confusions o els dubtes. L ArcMap només llegeix
majúscules i minúscules, no interpreta ni negretes ni cursives ni tamanys de
lletra diferents, tampoc accepta els accents gràfics de cap tipus. La ç, la ñ i la l·l
també donen problemes, per això s han substituït per la c, la n i l.l
respectivament. L ArcMap només retorna en el quadre d informació deu
caràcters dels que contingui el títol de cada camp.

Del resultat d aquest procés de correcció s ha generat la taula
MDK_GENERAL.xls i s ha col·locat dins la carpeta Taules_Mobilitat-II que
contindrà també totes les altres taules que es vagin generant:

 

observatori en raval (I:)

 

oest_cartografia

 

Mobilitat_II

 

Cartografia

 

Taules_Mobilitat-II

 

MDK_GENERAL.xls

MDK_GENERAL.xls engloba les dades de les taules: Registres Terrassa i
Matriu empreses Terrassa, per això la informació recollida hi és de manera
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desigual, hi ha una informació comuna per tots els registres però, d altres
camps només estan plens per a les empreses que, a més, es van enquestar
explícitament.

L encapçalament de cada camp especifica clarament el seu contingut però
calen les observacions següents per comprendre ls completament:

NO_MAPA : empreses no ubicades al mapa, o bé perquè no tenen l adreça
completa, o bé perquè s ha detectat que estan repetides.
NO_CENS : correspon a aquelles empreses que figuren a la base de dades
d MDK però que no s han pogut relacionar amb la base del cens d activitats, o
bé perquè formen part del grup de registres pendents encara d homologació
per part del Departament de Serveis Econòmics, o bé perquè el nom legal de
l empresa o l adreça facilitada per MDK no són correctes.
ID_EMPRESA : identificador comú entre la base de dades i la cartografia.
Aquest camp és el que ens permetrà visualitzar en el mapa la informació que
conté la taula de dades.
NOM_COMERC : equival al nom comercial que MDK va recollir a les
enquestes però no està ni validat ni corregit. S ha conservat a la taula perquè
pot ajudar a l hora de cercar aquestes empreses a d altres bases de dades.
ID_LOCAL : identificador comú entre la base de dades d MDK i el cens
d activitats.
EP_CODI_GRUP : correspon a l epígraf de l IAE (tres i quatre dígits).
ID_SECTOR : identificador del sector industrial al qual pertany cada empresa.
Aquest identificador és necessari per a la realització de les gràfiques que
acompanyen els mapes de polígons.
SECTOR : sector industrial al qual pertany cada empresa. S han classificat les
empreses entre els sectors indústria i serveis. Les indústries s han diferenciat
segons el tipus i el comerç s ha considerat com un servei a part.
ACTIVITAT : en negre hi figura l activitat econòmica derivada de l epígraf de
l IAE del camp EP_CODI_GRUP. La definició de cada epígraf es pot trobar a
l arxiu: codi_iae.xls ubicat a oest_estadistiques 

 

- codis . En vermell, en
canvi, hi figura l activitat econòmica recollida per MDK d aquelles empreses que
no han pogut ser localitzades al cens d activitats i per tant, no s ha pogut
tampoc homogeneitzar la definició, s ha conservat el registre original per no
perdre una informació que si bé no és del tot correcte pot servir d orientació.
SECTOR  ACTIVITAT1  CNAE : aquests camps són els originals d MDK, no
estan ni validats ni corregits, s han mantingut a la taula perquè poden ajudar a
la validació dels registres que figuren per exemple, a la taula
MDK_descartats.xls.
CODI_MDK : codi comú entre aquesta base de dades i la taula original d MDK.
Aquest codi seria necessari per recuperar qualsevol camp de la taula original.

Els encapçalaments de color vermell indiquen especial atenció.
Els de color gris són els camps estàndards, que no presenten cap menció
especial.
Els camps de color groc corresponen als camps d MDK que s han incorporat
aquí en la seva forma original, donen suport a la resta de camps però la
informació que contenen és qüestionable.
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Els camps de color lila fan referència a aquella informació procedent o que s ha
generat a partir de les dades del cens d activitats.

D aquesta taula de dades mare se n han generat dues més de filles, que només
tenen, en aquest document, efectes de consulta ja que no mantenen cap vincle
amb cap base territorial:

 

MDK_enquestades.xls

 

MDK_descartades.xls

La primera conté les dades de les empreses que van respondre l enquesta de
mobilitat generada pels polígons i zones industrials i que tenen l adreça
completa (carrer i número com a mínim).
La segona conté totes les empreses, enquestades o no, de les quals no s ha
pogut trobar l adreça i que, per tant, sense prou elements per localitzar-les en el
carrerer, no figuren a cap mapa. També inclou aquelles empreses que tenint
l adreça completa estan duplicades.

Per portar a terme la correcció i homologació de les dades facilitades per MDK
ha estat necessari recórrer a la base de dades que disposen els Serveis
Econòmics de l Ajuntament. L accés al seu cens d activitats ens ha permès
depurar la informació d una manera precisa i fiable així com, d obtenir el tipus
d activitat que realitza cadascuna de les empreses a través del codi IAE.
L enquesta d MDK ja conté aquesta informació però no hi és de forma
estandaritzada ni completa i en força casos tampoc correcta. Tot i que la millor
resposta hagués estat disposar del codi CNAE, aquest camp no es recull al
cens d activitats de l Ajuntament i és pràcticament buit a les dades d MDK.

Del cens d activitats s ha generat la taula cens_activitats_pol.xls, la qual
conté totes les empreses ubicades als polígons i zones industrials de Terrassa.
Cal tenir en compte que aquesta consulta no es pot realitzar directament, al
cens no s hi poden fer cerques per nom de polígon, això vol dir que s han hagut
d extreure per carrers i de cada carrer seleccionar els números inclosos dins de
cada polígon i ometre la resta.

Un altre fet important que cal destacar en aquest document és que, en aquests
moments, la base del cens d activitats no està completa del tot. El fet que
actualment només sigui necessari comunicar l alta d un negoci però no la baixa,
almenys no al Departament de Serveis Econòmics, ha provocat l increment
indiscriminat de registres i la invalidesa de la pròpia taula ja que moltes altes
s han produït en domicilis fiscals que ja existien sense que prèviament s hagi
substituït l adreça original. D aquesta manera es fa molt difícil saber si en un
mateix local coexisteixen dues activitats o en veritat, és que una ja no existeix.
L única manera d evitar aquest problema, si no és que es fa treball de camp,
passaria per vincular a aquestes dades la informació recollida pel Departament
de Mediambient, també de l Ajuntament. A través del pagament de la taxa de
residus les empreses s obliguen a comunicar la data de tancament per tal de
quedar exemptes d aquest impost. Malauradament la vinculació d aquestes
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dues fonts no ha estat disponible en el moment de la realització d aquest
document.

En definitiva, si les dades recollides a les taules MDK_GENERAL.xls i
cens_activitats_pol.xls fossin el cent per cent correctes, la vinculació dels
registres d ambdues hauria de ser coincident però, en canvi, si s observa la
taula MDK+CENS.xls, resultant d aquesta unió, es pot comprovar que hi
figuren un total de dues mil empreses quan en realitat la xifra d empreses
ubicades en polígons s hauria d aproximar més al miler.

Totes aquestes bases de dades estan guardades al mateix nivell dins la
carpeta Taules_Mobilitat-II:

 

observatori en raval (I:)

 

oest_cartografia

 

Mobilitat_II

 

Cartografia

 

Taules_Mobilitat-II

 

cens_activitats_pol.xls

 

MDK_descartades.xls

 

MDK_enquestades.xls

 

MDK_GENERAL.xls

 

MDK+CENS.xls
[ ]

Arribats a aquest punt, el proper pas seria determinar les bases cartogràfiques
de referència. El nostre àmbit d estudi és fonamentalment el municipi de
Terrassa però, com que la mobilitat dels treballadors ultrapassa aquests límits
es farà ús també de les bases municipal, comarcal i nacional.

El Departament de Sistemes d Informació Territorial i PMH ha posat al nostre
abast les seves bases territorials en format .shp d ArcMap, de les quals s ha
extret una còpia de les següents:

mu_bus.shp línies d autobús
mu_parades_bus.shp parades d autobús
par_par.shp límit de parcel·la
parades_tren.shp estacions de tren
pt_barri.shp límit de barri
pt_basei.shp límit d illa de cases
pt_comarques.shp divisió comarcal de Catalunya
pt_municipis.shp divisió municipal de Catalunya
pt_nvial.shp toponímia del carrerer
pt_poligons_industrials.shp límit de polígon industrial
pt_terme.shp límit del terme municipal
tra_adr.shp punts adreça
xv_ferrovials.shp línies de tren
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Aquests arxius .shp o shapes s han emmagatzemat al mateix nivell que les
taules en una carpeta anomenada Bases_copia

 
observatori en raval (I:)

 
oest_cartografia

 
Mobilitat_II

 
Cartografia

 

Taules_Mobilitat-II

 

Bases_copia

 

mu_bus.shp

 

mu_parades_bus.shp

 

par_par.shp
[ ]

En aquesta carpeta també s hi poden trobar altres bases territorials de
referència, són les que no provenen del Departament de Sistemes sinó que
s han creat expressament per aquest projecte.

Tots els arxius amb extensió .shp porten associats altres arxius amb les
extensions: .shx, .dbf, .sbn i .sbx. Aquests arxius es creen automàticament i
sempre han de portar el mateix nom i estar col·locats al mateix nivell de
directori que la capa amb extensió .shp:

.shp emmagatzema les característiques geomètriques dels objectes

.shx emmagatzema l índex de les característiques geomètriques

.dbf emmagatzema la informació dels atributs dels objectes

.sbn i .sbx emmagatzemen l índex espacial de les característiques,
informació sobre la projecció cartogràfica o sobre les metadades

Els arxius .shp es poden obrir des de l ArcMap a través de l ArcCatalog, canviar
les seves característiques gràfiques, relacionar-los amb les bases de dades
alfanumèriques, fer-ne consultes i analitzar escenaris i, finalment, guardar el
projecte com a mapa en format .mxd.

Els documents .mxd guarden conjuntament les capes i els links que apareguin
a la vista i recorden el camí d on estan ubicades cadascuna de les capes, per
això, qualsevol canvi en l estructura directorial generarà un error de
visualització en el mapa, el qual es podrà detectar per l aparició d un ! a la part
esquerra del nom de la capa. Per corregir aquest error només cal accedir a la
pestanya source de la part inferior de la columna de capes i indicar el camí
correcte a la capa afectada.

Els mapes .mxd generats per aquest estudi estan ubicats dins la carpeta
Mapes_Mobilitat-II al mateix lloc que les bases i les taules i estan classificats
segons si el seu àmbit territorial és un polígon industrial, el municipi de
Terrassa o la comarca en general:
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observatori en raval (I:)

[...]

 
Cartografia

 
Taules_Mobilitat-II

 
Bases_copia
Mapes_Mobilitat-II

 

Comarcals

 

Municipis

 

Poligons

 

can_farcan.mxd

 

can_guitard.mxd
[...]

Per tal de poder visualitzar i consultar la informació que contenen cal seguir els
passos següents:

 Obrir l ArcMap des de l escriptori.
 Activar: An existing map:  - Browse for maps  - OK 

 

Cercar el mapa desitjat a la carpeta corresponent: oest_cartografia 

 

-
Mobilitat_II  - Cartografia  - Mapes_Mobilitat-II  - Poligons  - ... .mxd 

 

Un cop el mapa s ha obert hi ha dues opcions de visualització disponibles des
del menú principal:
View   - Data view  és la vista pròpiament dita
View   - Layout view 

 

layout o sortida gràfica
Si es pretén consultar la informació de la taula de dades o dels diferents
elements del mapa es pot treballar directament sobre el layout.

 

Així doncs, des del layout per ampliar o reduir l àmbit de visualització cal
utilitzar les icones de les lupes que estan col·locades damunt un full de paper,
les eines Zoom In  o Zoom Out  respectivament.

 

Per consultar la fitxa tècnica d una empresa concreta cal seleccionar-la
mitjançant l eina Identify . Fent un clic damunt la icona de l empresa s obre
un quadre de diàleg on s hi recull totes les dades que figuren a la base de
dades (.dbf) prèviament associada al mapa a través del seu camp comú.

 

La taula .dbf es pot obrir també aquí clicant amb el botó dret sobre la capa de
la que es vulguin visualitzar les dades i seleccionant Open Atributte Table , a
la llista de capes del menú vertical de la part esquerra de la pantalla.

En el cas que damunt d aquest mapa ja existent s hi volguessin afegir noves
capes d informació que es tinguessin disponibles caldria procedir de la manera
següent:

 Canviar a la vista pròpiament dita: View  - Data view 

 

Obrir el programa ArcCatalog des del menú principal: Tools 

 

- ArcCatalog

 

i reduir la seva finestra de manera que ens permeti veure el mapa que tenim a
sota.

 

Cercar per l administrador d arxius del menú vertical de l esquerra, l arxiu en
format .shp desitjat dins de la capeta Bases_copia, seleccionar-lo i arrossegar-
lo fins a col·locar-se sobre la vista del mapa, deixar-lo anar (si surt un missatge
d avís acceptar-lo).
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D aquesta manera es poden carregar tantes capes com sigui necessari. En el
cas de voler-les eliminar el procés és més senzill:

 
Clicar amb el botó dret sobre la capa que es vulgui eliminar i seleccionar

l opció Remove 

 
o simplement es pot desactivar clicant sobre , hi

continuarà sent però es podrà visualitzar.

Aquestes són algunes de les accions més simples que es poden realitzar des
del SIG, ara bé, també es poden fer altres tipus de consultes contra la base de
dades per obtenir informació que a simple vista no es pot llegir, com ara, cercar
les empreses dins d un polígon o dins del municipi que es dediquin a una
activitat concreta o, conèixer l abast del transport públic o, visualitzar el lloc
d origen dels treballadors, tant dels que vénen de la ciutat de Terrassa com els
que vénen de la resta de la comarca o de Catalunya en general.

Algunes d aquestes consultes ja estan realitzades i mapificades [veure l annex
de mapes a la 3a part]. Seguint les instruccions anteriors es pot accedir als
diferents mapes que s han elaborat amb aquesta finalitat:

 

comarcal.mxd: persones que treballen a Terrassa segons el municipi de
procedència dins del Vallès Occidental i segons la resta de comarques de
Catalunya. Basat en les taules origen_treballadors_VALLES.xls i
origen_treballadors_CAT.xls.

 

transports.mxd: àmbit de cobertura del transport públic actual: autobusos i
ferrocarrils.

 

transport_futur.mxd: àmbit de cobertura del transport públic actual:
autobusos i ferrocarrils i previst pels ferrocarrils.

 

barri_segle_xx.mxd + barri_  : barri de residència dels treballadors del
polígon industrial tractat. Basats en les taules contingudes dins la carpeta
TAULES_BARRIS les dades de les quals corresponen al resultat de la mostra
de treballadors enquestats i no pas al total de treballadors.

 

can_fracan.mxd +  : localització de les empreses dins de cada polígon
industrial. Representació gràfica dels sectors econòmics ubicats al polígon.
Referència del polígon dins el municipi de Terrassa. Basats en la taula
MDK_GENERAL.xls i en les taules contingudes dins la carpeta
TAULES_FORMATGES.

D altra banda, per a consultar a la base de dades quina és la distribució
territorial d una activitat concreta, per exemple el tèxtil, caldria procedir de la
següent manera:

 Obrir l ArcMap des de l escritori.
 Activar: An existing map:  - Browse for maps  - OK 

 

Cercar el mapa general dels polígons industrials de Terrassa a la carpeta
corresponent: oest_cartografia 

 

- Mobilitat_II 

 

- Cartografia 

 

-
Mapes_Mobilitat-II  - Municipals  - poligons.mxd 
 La cerca es pot realitzar tant des de la Data view com des del Layout view.

 

Clicar amb el botó dret sobre la capa: empreses_MDK 

 

i seleccionar Open
Attribute Table  per tal de visualitzar la base de dades.



Mobilitat i sistema urbà de Terrassa-Fase II / 9

 Des del menú Options  seleccionar Select By Attributes 
Method: Create a new selection
Fields: MDK_GENERAL.SECTOR 
= 
Get Unique Values 
Unique Values: Industria del textil, confeccio, cuir i calcat 
Apply 

Automàticament apareixen seleccionades sobre el mapa i sobre la taula de
dades aquelles empreses ubicades en un polígon, que es dediquen al tèxtil
dins el municipi de Terrassa. En funció de les consultes que es vulguin resoldre
es poden anar afegint condicions a la selecció per atributs jugant amb la
combinació de camps i les funcions matemàtiques disponibles.

Aquesta consulta pot ser guardada com a tal per accedir-hi més endavant o, si
es prefereix, la selecció pot ser exportada com una nova capa en format .shp
per tal de tenir la informació resultant disponible per visualitzar des d un altre
mapa.

El límit en el nombre de consultes que es poden realitzar des de l ArcMap no ve
tant determinat per les característiques del sistema com per la capacitat de
resposta de la base de dades associada, és a dir, com més ben informada
estigui la base de dades i de quanta més informació gràfica es disposi, més
amplis seran els resultats de l explotació.

A grans trets, fins aquí, s han exposat les pautes mínimes per poder moure s
lliurement per la documentació generada, poder obrir els mapes, sol·licitar
informació temàtica o fer-ne consultes bàsiques. En cap cas s ha pretès en
aquest document, escriure un manual d ús de l ArcMap. En el supòsit de voler
aprofundir en els continguts, generar capes o mapes nous o analitzar escenaris
per a futurs estudis socioeconòmics del municipi de Terrassa, el Departament
de Sistemes d Informació Territorial i PMH de l Ajuntament disposa del manual
d ús de l ArcMap on s explica de manera força entenedora la utilització d aquest
programa, així i tot, s adjunta un breu vocabulari [veure el glossari a la 3a part]
dels termes més freqüents utilitzats en el món del SIG, alguns dels quals també
són presents en aquest informe.




