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1. OBJECTIU DE LA TESINA
L’objectiu es REALITZAR UN ESTUDI MITJANÇANT EL SIG, per tal de poder analitzar els
principals elements que han intervingut en el creixement de la comarca al llarg dels últims
25 anys, tenint la activitat turística com a activitat econòmica principal i la causant del creixement
tant a nivell demogràfic, urbanístic i econòmic de la comarca.
L'estudi es farà a partir de l'anàlisi de la principal activitat econòmica de la comarca com es
el turisme, on intervindran elements relacionats amb aquests com els establiments hotelers i el
sector terciari, el qual es el principal beneficiari d’aquesta activitat.
Les infraestructures viaries també tindran la seva importància, ja que el fet de millorar les
comunicacions a la comarca, tenen una gran importància, aj que afavoreixen el creixement de la
zona.

El creixement de la població serà el principal baròmetre per saber el nivell de creixement de la
comarca al llarg de tots aquests anys.
Per tal de facilitar, la consulta dels resultats, es farà un visor amb l’API de Google Maps, en el
qual es mostrarà tota la cartografia creada durant el desenvolupament de la tesina.

2. El MARC TERRITORIAL
El Baix Penedès es una comarca catalana, que està situada dins de l’àmbit
Penedès, territori històric de Catalunya que compren les comarques de l’Alt Penedès, el
Garraf, i l’Anoia i el Baix Penedès. Es una de les comarques més petites, només per
darrere del Barcelonès i el Garraf.
La comarca esta banyada pel mar Mediterrani, on destaquen els municipis de
Cunit, Calafell i Vendrell. A l’interior amb un relleu més accidentat i una plana a 200 metres
sobre el nivell del mar, es troben la resta de municipis, Albinyana, Bellvei, Santa
Oliva, Masllorenç, l’Arboç, Llorenç del Penedès, Albinyana, la Bisbal del
Penedès, Bonastre i Sant Jaume dels Domenys i el Montmell.

- La comarca, està molt ben situada, a cavall entre l'Àrea Metropolitana de Barcelona, i
Tarragona, fet que fa que tingui estigui molt ben comunicada amb les dues ciutats.
Disposa d’una molt bona xarxa de transport.
-L’activitat principal del municipi és el turisme, activitat que va arribar a la comarca a
principis dels anys 60, i que va passar a ser la primera activitat en detriment de
l’agricultura. Aquesta activitat es dona sobretot als municipis de la costa, mentre que a
l’interior l’activitat industrial i en menor mesura l’agricultura.

- La població a la comarca ha evolucionat de forma espectacular des de que l’arribada del
turisme. La distribució de la població es força irregular, amb la gran majoria als municipis
de costa.
Evolució de la població al Baix Penedès
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Gràfic 1: Evolució de la població al llarg del temps, Font: elaboració pròpia amb dades del
Idescat, Transformacions econòmiques del Baix Penedès, Estudi CAIXA CATALUNYA

3. ESTRUCTURA DE DADES
L’estructura de dades, es una forma de d’organitzar la informació sigui alfanumèrica com
gràfica per tal de poder manipular-la en una cerca facilitat.

A partir d’aquí per tal de poder organitzar millor les dades, es crea una
GEODATABASE, per tal de poder estructurar la informació gràfica referent a la comarca.

FEATURE DATA SET

DESCRIPCIÓ

Límits administratius

Capes relacionades amb el límit
administratius

Xarxa de comunicació

Capes referents a carreteres,
ferrocarrils

Urbanització

Capes de superfície urbana
.

Taula de contingut de la Geodatabase

Aquesta informació, prové de ICC i DMAH. A part d’això hi ha les taules
alfanumèriques, provinents del Idescat, COCIN, INE. També es crearà
cartografia pròpia a partir del Servei WMS ICC, Ortofotomapa de Catalunya
1:5000 vigent,

3. ESTRUCTURA DE DADES
ESTRUCTURA DE LA BASE DE DADES

4. DESENVOLUPAMENT DE L’ESTUDI
4.1 Elaboració d’un estudi del creixement de la població en els
períodes 1985-1998 i 1998-2010 i de tot el període complet 1985-2010.
El creixement de la població es realitzarà a partir d’una unió d’una taula gràfica (límits
municipals) i alfanumèrica (població) i desprès el càlcul de la formula corresponent.
Taula gràfica de límits municipals. Font: ICC

Taula amb el creixement demogràfic
dels tres períodes. Font: Elaboració pròpia

Unió de taules a
partir del Codine
Taula alfanumèrica de població. Font: Idescat

Població final de Període – Població inici període
Població final de període
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- Mapes resultants

4.2 Elaboració de l’estudi d’ocupació estacional de l’any 1985 i 2010
L’estudi constarà de dues parts, la primera es realitzarà un coeficient a partir del factors
importants del turisme com són la superfície urbana, el sector terciari i la capacitat màxima
d’ocupació. El sumatori dels tres coeficients serà el resultat de la primera part.
-

-

-

Superfície urbana de la zona hotelera. Es creu que la zona d’influència dels hotels
son beneficioses econòmicament per la zona.
Es calcula el coeficient de superfície urbana per municipi, que està en zona d'influència
dels hotels.
Sector terciari: es el sector que es beneficia de l’activitat turística de la zona, es
imprescindible.
Es calcula el coeficient que representa el sector terciari respecte a les empreses de
cada municipi.
Capacitat d’ocupació: la capacitat màxima que tenen els allotjaments de la comarca.
Es calcula la capacitat màxima d’allotjament respecte al total de la comarca.

1985

Superfície d'influència dels hotels 1985 i taula
de coeficients. Font: Elaboració pròpia

2010

Superfície d'influència dels hotels 2010 i taula
de coeficients Font: Elaboració pròpia

A partir d’aquí, s’analitzarà l’accessibilitat a les zones hoteleres de la
comarca, realitzant un anàlisi de la proximitat de les carreteres i ferrocarrils seguint els
següents paràmetres on cada tipus de via tindrà un rang determinat segons al
importància que se li dona:

- Les carreteres que faciliten l'accessibilitat a la comarca tindran el valor més
alt, Autopistes, Nacionals.

- Les carreteres mes destinades a desplaçaments per la comarca o municipi .
L'accessibilitat a la comarca per aquestes vies serà mes complicat. El valor
serà més baix. Es el cas de les carreteres secundàries i comarcals.
- La xarxa de ferrocarrils, faciliten l’arribada de turistes de Barcelona, i en
menor mesura de Tarragona.
Hi ha uns municipis que tenen factors que afavoreixen el turisme, en aquest cas
tindran un valor afegit.
-

Els municipis costaners, tenen el privilegi de disposar de platja, un actiu
molt important que fan que aquests tinguin un poder d’atracció del turisme
molt més important que la resta de municipis.

- La presència de parcs temàtics, o altres instal·lacions que afavoreixin
l’activitat econòmica del municipi i de la comarca, i sobretot l’activitat
turística.

- Càlcul del valor turístic

Resultats finals 1985

Resultats finals 2010
Mapes temàtics dels valors turístics corresponents als anys 1985 i 2010

Sumatori de coeficients x valor anàlisi accessibilitat
Nombre de nuclis de la zona hotelera

4.3 Estudi del turisme cultural a la comarca: una nova forma de turisme.
A part del turisme tradicional com es de “sol i
platja”, també existeixen altres tipus de turisme a la
comarca que esta agafant embranzida aquests
últims anys. Per això, s’analitzarà a partir de varis
paràmetres d’accessibilitat com:
El lloc d'interès estigui dins de la trama
urbana, tindrà el valor més alt, ja que pel sol fet
d’estar a la nucli en concret afavoreix l'accessibilitat.

- La xarxa viaria de carreteres, es la forma més
habitual
de
poder
accedir
a
els
llocs
d’interès, sobretot als llocs en la trama on no es
urbana.
- La xarxa de ferrocarrils, afavorirà sobretot als
municipis que transcorri per ells.
Hi haurà municipis que tindran un valor en el turisme
cultural més gran que altres, sobretot els més
beneficiats seran els municipis amb més llocs
d’interès i més ben comunicats que altres.

Mapa temàtic del valor cultural de cada
municipi de la comarca. Font: Elaboració
pròpia

5. VISOR AMB GOOGLE MAPS
Es va definir que la millor manera de poder visualitzar els resultats, es realitzant un
visor amb Google Maps, a partir de la transformació de la cartografia en arxius kml i
posteriorment penjats al servidor.

Visor de Google Maps. Font: Elaboració pròpia

6. CONCLUSIONS
Els resultats finals han confirmat que el turisme de masses es la principal activitat
econòmica de la comarca, tant a l’inici com al final del període, però amb la única
diferència de al llarg d’aquest temps han aparegut noves formes de turisme, que ajuden
encara que de forma molt residual a diversificar el sector.
Podem arribar a la conclusió que sense activitat turística no hi ha creixement, es el cas del
Baix Penedès que des de l’arribada del turisme, gracies a un actiu tant important com es la
platja, el territori ha sofert un creixement desmesurat, tant sigui econòmic, urbanístic com a
nivell demogràfic.
S’ha comprovat que la obertura de l’Autopista Pau Casals genera un impuls en aquest
creixement a la comarca. El fet de que els tres municipis costaners siguin els mes
valorats, en els dos estudis, te molt a dir. El Vendrell, es un cas a part, ja que esta molt ben
valorat, degut a que disposa de millors infraestructures turístiques i té més capacitat.
Els municipis de l’interior el turisme té molt poc valor encara que amb el pas del temps
amb l’establiment de cases rurals a la comarca i petits hotels la valoració a crescut, en
general en tots els municipis.

6. CONCLUSIONS
Pel que fa el turisme cultural abans no hi havia res, es relativament nou aquest turisme, ja
que la obertura de museus, com també la restauració de monuments, i l’establiment de
rutes culturals han donat un impuls important a aquest tipus de turisme.

Aquests resultats, ens donen una idea dels canvis que hi pot haver en un territori
determinat, en aquest cas el Baix Penedès. L’estudi de l’activitat turística basada en
els establiments hotelers, ha estat la base per tal de poder comprovar l’evolució de la
comarca al llarg dels anys.
Malgrat tenir un turisme basat en la segona residència, els allotjaments també
aporten el seu granet de sorra i son un dels indicadors del turisme a la comarca.

