
                                                                                                              2. Introducció a la ciutat de Badalona 

2. INTRODUCCIÓ A LA CIUTAT DE BADALONA 
 
 
2.1. Dades generals 
 
 
Badalona és un municipi costaner de la comarca del Barcelonès que pertany a 
l’àrea metropolitana de Barcelona i forma part del seu continu urbà. El terme 
municipal de Badalona té una superfície de 21,2 km2 i limita a l’est amb 
Montgat i Tiana, al nord amb Sant Fost de Campsentelles, a l’oest amb 
Montcada i Reixac i al sud-oest amb Santa Coloma de Gramenet i Sant Adrià 
de Besòs. La superfície real de ciutat urbanitzada és de 8,7 km2. 
 
La població de Badalona és de 215.639 habitants, i per tant, és la tercera ciutat 
més poblada de Catalunya, després de Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat i la 
dinovena ciutat a tot Espanya. En conclusió, la densitat de població és de 
10.171,6 hab/km2, tot i que si considerem només la part de la ciutat que està 
urbanitzada i no comptabilitzem l’espai de la serra de Marina, obtenim una 
densitat de 24.786,1 hab/km2. 
 
 

B A D A L O N A  
Població (2004) 215.639 habitants 
Superfície municipal 21,2 km2

Densitat de població 10.171,6 hab/km2

Superfície urbana 8,7 km2

Densitat de població urbana 24.786,1 hab/km2

 
Taula 1. Dades generals de Badalona. Fonts: [1] [2]. 
 
 
Malgrat que Badalona té una gran dependència econòmica, comercial i social 
de la ciutat de Barcelona, es considera que és la capital de la subcomarca del 
Barcelonès Nord, per la seva influència sobre els municipis del voltant. Aquesta 
subcomarca està formada per tres municipis del Barcelonès (Badalona, Sant 
Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet) i per dos municipis del Maresme 
(Montgat i Tiana). 
 
Badalona està situada al vessant marítim de la serralada de Marina, amb la que 
limita al nord-oest. El territori urbà és bàsicament pla, ja que ocupa la plana 
al·luvial costanera situada al marge esquerre del delta del riu Besòs. El territori 
no urbà de la ciutat és accidentat pels contraforts i carenes de la serralada de 
Marina, amb un important patrimoni forestal d’alzinars, pinedes i boscos de 
ribera. 
 
El clima de la ciutat és temperat, amb un temperatura mitjana anual màxima de 
20ºC i una mínima de 13ºC. Es tracta del clima típicament mediterrani, amb 
estius secs i càlids i hiverns suaus. Les èpoques de màxima pluja són la tardor, 
i en menor mesura la primavera. Badalona té una mitjana de 2.847 hores de sol 
anuals.  
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La comunicació de Badalona és molt bona donada la seva proximitat amb 
Barcelona, tant pel que fa a transport públic com amb vehicle privat. Aquesta 
bona comunicació també és deguda a la inclusió de Badalona en el continu 
urbà metropolità. La ciutat de Badalona està situada a 10 quilòmetres del 
centre de Barcelona  i per la seva situació estratègica, és accessible en menys 
de mitja hora, a tres milions d’habitants procedents de Barcelona i l’àrea 
metropolitana.  
 
Principals infraestructures de comunicació: 
 

• Carretera N-II. És la carretera nacional que va de Madrid a La Jonquera. 
Passa pel centre de Badalona, tot i que es tracta d’una travessia urbana 
amb consideració de carrer.  

 
• Autopista C-31. És tracta de l’antiga A-19, construïda als anys seixanta, 

que va de Barcelona-Glòries a Palafolls i que travessa el municipi de 
Badalona des del límit amb Sant Adrià de Besòs fins al barri de 
Manresà. Té tres enllaços: Badalona Sud-Sant Adrià, Badalona Centre i 
Badalona Nord-Mollet. 

 
• Autopista B-20. Pel municipi de Badalona hi passa un tram de la pota 

nord de la Ronda de Dalt i va ser construïda l’any 1992. Uneix el nus de 
la Trinitat amb l’autopista C-32 a Montgat. Té 3 enllaços: Montigalà oest, 
Montigalà est-Badalona centre i Badalona-Mollet.  

 
• Carretera B-500. És la carretera de La Conreria, que uneix Badalona 

amb Mollet del Vallès a través del coll de Montalegre i surt del barri de 
Pomar.  

 
• Carretera BV-5011. Es tracta de la carretera de la Vallensana, que uneix 

Badalona amb Montcada i Reixac a través de Canyet. 
 

• RENFE. La ciutat de Badalona disposa d’una estació de la línia C-1 de 
Rodalies RENFE, situada a la plaça de Roca i Pi, al centre. Aquesta línia 
uneix l’Aeroport i l’Hospitalet de Llobregat amb Mataró, Blanes i 
Maçanet-Massanes i Badalona és l’estació amb més viatgers d’aquesta 
línia del Maresme.  

 
• Metro. La línia 2 del Metro de Barcelona té quatre estacions al terme 

municipal de Badalona que són Artigues-Sant Adrià, Sant Roc, Gorg i 
Pep Ventura i donen servei als barris més propers a Barcelona.  

 
• Autobusos urbans. L’empresa TUSGSAL, amb seu a Badalona, ofereix 

el servei de 15 línies d’autobús que connecten tots els barris del 
Barcelonès Nord entre ells i amb Barcelona.  
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Figura 1. Principals vies de comunicació de Badalona. Font: elaboració pròpia. 
 
 
 
2.2. Dades demogràfiques 
 
 
Badalona ha sofert importants creixements de població per les onades 
migratòries, a causa de la industrialització (iniciada pels volts de 1840). Entre el 
1840 i el 1940 la població es multiplicà per deu, i des d’aquesta data i fins el 
1981 es quintuplicà. El procés demogràfic s’ha invertit al llarg de la dècada dels 
90, quan en conjunt el municipi ha perdut població. 
 
El comportament demogràfic de Badalona és en general dinàmic i denota una 
disminució de la seva població en el període 1991-2001, tendència que es 
manifesta en tota la comarca del Barcelonès. 
 
En aquest sentit, Badalona destaca per tenir la disminució demogràfica més 
baixa de tots els municipis de la comarca en termes percentuals com es 
desprèn de l’estudi [3]. Com s’observa a la taula 2, el 5,9% de disminució de la 
ciutat contrasta amb la pèrdua del 15,1% de Santa Coloma o el 12,3% de 
l’Hospitalet. Aquesta situació es complementa amb les tendències observades 
en un període més recent, 1998-2002 i es fa evident que els únics municipis de 
la comarca que tenen un augment de la població són Barcelona i Badalona 
mentre que la resta segueixen amb una pèrdua de població important. 
 
La situació demogràfica de Badalona, malgrat no ser de les pitjors de la 
comarca del Barcelonès, dista molt de la situació global de Catalunya que en el 
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període 1991-2001 ha augmentat la seva població un 4,7% i en el període 
1998-2002, un 5,8%. 
 
Així doncs, malgrat que la comarca del Barcelonès en conjunt ha anat perdent 
població degut al desplaçament demogràfic cap als municipis de la segona i 
tercera corona metropolitana, Badalona ha augmentat el seu pes específic en 
el conjunt de municipis de la comarca. 
 
Observant la variació de la taxa d’atur a Badalona entre els anys 1997 i 2002, 
veiem que hi ha hagut una disminució d’aturats sobre població de dret, 
característica que també es dóna a la resta de municipis del Barcelonès i al 
conjunt de Catalunya.  
 
 

Taxa d’atur  Municipi Població 
(2002) 

Variació població 
1991-2001 

Variació població 
1998-2002 1997 2002

Badalona 210.370 -12.899 -5.9% 764 0,4% 5,9 4,2 
Barcelona 1.527.190 -139.658 -8,5% 21.609 1,4% 4,2 3,0 

L’Hospitalet 244.323 -33.559 -12,3% -4.198 -1,7% 4,4 2,8 
Sta Coloma 115.568 -20.146 -15,1% -5.390 -4,5% 5,4 3,6 

St Adrià 32.641 -2.215 -6,5% -189 -0,6% 6,9 4,3 
Catalunya 6.506.440 283.667 4,7% 358.830 5,8% 4,0 2,9 

 
Taula 2. Indicadors demogràfics dels municipis del Barcelonès i Catalunya. 

Font: [3]. 
 
 
Pel que fa a altres dades demogràfiques de Badalona, la piràmide de població 
ens indica que la població de la ciutat no està tan envellida com a la resta de 
Catalunya. Les franges d’edat que destaquen són les que es troben entre els 
20 i els 35 anys (l’any 2001) i a partir d’aquí s’observa un descens important de 
la natalitat que provoca una baixada de població infantil, tot i que hi ha un petit 
repunt els últims anys. En general, i en comparació amb l’entorn, Badalona es 
pot considerar una ciutat amb una població més jove que a la resta del país. 
 

 
 
Figura 2. Piràmide de població de Badalona de l’any 2001. Font: [2]. 
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2.3. Dades econòmiques 
 
 
L’activitat econòmica més important de la ciutat va ser l’agricultura fins a la 
primera meitat del s XIX. Posteriorment, i durant molts anys, l’activitat 
predominant de Badalona va ser la indústria, gràcies en bona part, a la línia de 
ferrocarril Barcelona-Mataró que creua la ciutat. Els sectors industrials més 
importants són el tèxtil, el químic, el metal·lúrgic, l’elaboració d’alcohols, els 
productes alimentaris, els cuirs, la vidreria, les arts gràfiques, els materials de 
construcció i la indústria farmacèutica, entre d’altres. En les últimes dècades, la 
indústria ha perdut pes a la ciutat i s’ha produït un fort augment de l’ocupació 
destinada al sector serveis. 
 
Pel que fa a la població activa, destaca el percentatge de persones ocupades 
en el sector terciari, tot i que aquest valor és molt semblant al del conjunt de 
Catalunya i presenta una tendència a augmentar. Cal remarcar també la 
importància de la indústria i la construcció a Badalona, que tenen uns valors 
lleugerament superiors als de Catalunya i bastant superiors a la mitja del 
Barcelonès. En aquest cas, però, la indústria tendeix a perdre pes a la ciutat i la 
construcció creix. El sector primari a Badalona té un valor testimonial. 
  
 

Àmbit Any Agricultura Indústria Construcció Serveis TOTAL 
2001 0,5 26,3 11,6 61,7 87.116 Badalona 1996 0,6 36,0 7,3 56,1 70.045 
2001 0,4 20,1 7,5 72,1 897.345 Barcelonès 1996 0,4 27,3 4,4 67,8 738.197 
2001 2,5 25,2 10,4 62,0 2.815.126Catalunya 1996 3,2 32,1 7,0 57,7 2.204.652

 
Taula 3. Població ocupada per sectors productius, en percentatge. Font: [2]. 
 
 
Si considerem aquests mateixos sectors productius, però pel que fa al valor 
afegit brut, també constatem una importància del sector serveis una mica 
superior a Catalunya i molt superior al Barcelonès. La indústria també té un pes 
important en el valor afegit brut de la ciutat i la construcció té un percentatge 
superior a la mitja catalana. 
 
 

Àmbit Any Agricultura Indústria Construcció Serveis 
1996 0,2 31,4 7,2 61,3 Badalona 1991 0,3 36,0 10,2 53,5 
1996 0,2 22,1 5,1 72,6 Barcelonès 1991 0,2 24,3 7,6 67,9 
1996 2,0 31,0 6,8 60,2 Catalunya 1991 2,2 34,1 8,3 55,5 

 
Taula 4. Valor afegit brut per sectors productius, en percentatge. Font: [2]. 
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Badalona és un municipi que té un nivell de renda per càpita relativament reduït 
en relació al conjunt de l’economia de Catalunya. Així, l’any 2001 el nivell de 
renda familiar disponible per càpita era d’entre 9.700 i 10.650 € mentre que a 
Catalunya l’interval era d’entre 11.500 i 12.500 €. 
 
A la taula 5, es mostren els diferents indicadors econòmics de Badalona 
comparant-los amb la resta de municipis de la comarca i amb el conjunt de 
Catalunya. L’índex comercial s’ha calculat [3] en funció de la quota tributària de 
l’IDE, tenint en compte que la base d’Espanya és 100.000 i l’índex d’activitat 
econòmica s’ha calculat amb el mateix criteri que l’anterior però en el total 
d’activitat econòmico-empresarial i professional. 
 
El nivell econòmic de cada municipi és l’expressió del nivell de renda familiar 
disponible per habitants. El nivell 5 va de 8.800 a 9.700 €, el nivell 6 va de 
9.700 a 10.650 €, el nivell 8 va de 11.500 a 12.500 € i el nivell 10 correspon a 
un nivell de renda superior als 13.500 €: 
 
 

Municipi 
Índex 

comercial 
majorista 

Índex 
comercial 
minorista 

Índex d’activitat 
econòmica 

Nivell 
econòmic

Badalona 519 569 391 6 
Barcelona 7.199 6.289 6.213 10 
L’Hospitalet 497 539 424 6 
Santa Coloma 63 277 160 5 
Sant Adrià 106 83 145 5 
Catalunya 19.725 17.252 19.768 8 

 
Taula 5. Indicadors econòmics dels municipis del Barcelonès i Catalunya.  

Font: [3]. 
 
 
Si comparem el nivell econòmic de Badalona amb la resta de municipis de la 
comarca del Barcelonès, constatem que la ciutat té un nivell econòmic 6, 
similar al de l’Hospitalet de Llobregat i superior al de Santa Coloma de 
Gramenet i Sant Adrià de Besòs (que tenen un nivell econòmic 5). Aquest 
nivell, però, és inferior al nivell 10 de Barcelona i també al nivell 8 que 
s’assoleix al conjunt de Catalunya. 
 
Analitzant el volum d’activitats econòmiques i comercials a través de l’IAE 
(índex d’activitat econòmica), observem que a Badalona hi ha una concentració 
d’activitats comercials molt notable ja que els índexs comercials majorista i 
minorista se situen clarament per sobre de l’IAE, el que significa una forta 
especialització comercial de la ciutat. Comparant-ho amb la resta de municipis 
del Barcelonès, veiem com aquestes diferències són molt menors i fins i tot en 
el cas de Sant Adrià o Santa Coloma hi ha una menor dotació d’equipaments 
comercials en relació al pes econòmic d’aquests dos municipis. 
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En general, Badalona parteix d’uns nivells de renda petits en el conjunt de 
l’economia catalana tot i que dins la comarca del Barcelonès té uns nivells 
similars o superiors a la resta de municipis, excepte Barcelona. La important 
especialització comercial de la ciutat actua com un factor de capitalitat en el 
seu entorn més immediat, és a dir, en la subcomarca del Barcelonès Nord. 
 
 
 
2.4. El litoral de Badalona 
 
 
2.4.1. La platja 
 
La platja de Badalona té una longitud de 4,72 quilòmetres i limita al nord amb 
Montgat i al sud amb Sant Adrià del Besòs. En la zona més propera al terme 
municipal de Montgat i al centre de Badalona, la platja es troba encaixada entre 
la via del tren i el mar; a la zona del port, entre la via i l’aigua hi ha un espai 
amb fàbriques abandonades destinat a construir-hi habitatges i equipaments. 
 

 

 
 
Figura 3. Vista aèria de la part central de la platja de Badalona. Font: [4]. 
 
 
La forma de la platja de Badalona és convexa i englobada en una forma 
general de badia molt oberta. Es tracta d’una platja contínua i de sorra fina i 
daurada, amb una amplada màxima de 60 o 70 metres al centre del litoral 
badaloní, tot i que pot tenir una variació de fins a 15 metres segons l’estació de 
l’any. L’Estudi d’Impacte Ambiental [5] constata que el relleu de la major part de 
la platja de Badalona està per sota dels 2 metres d’altura, és a dir, que es tracta 
d’una platja amb perfils suaus. 
 
Després de la instal·lació de diverses fàbriques a primera línia del mar, durant 
la industrialització de la ciutat, la platja de Badalona ha estat molt contaminada 
fins als anys 70. El restabliment de la democràcia ha propiciat una recuperació 
de la platja i el mar de Badalona com a espai de lleure i obertura a la natura. La 
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instal·lació del col·lector interceptor de Llevant i la depuració i el sanejament de 
les aigües residuals van significar una gran millora de la qualitat de l’aigua del 
mar. Això va permetre l’ús massiu de la platja com a principal equipament lúdic 
en condicions higièniques acceptables i ha possibilitat la potenciació d’un dels 
atractius més turístics de Badalona. [6] 
 
 

 
Figura 4. Noms i serveis de les platges del sud de Badalona amb el nou port. 

Font: [1]. 
 
 
2.4.2. El fons marí 
 
La forma costanera submarina d’aquesta zona és en general monòtona i no té 
accidents destacables, excepte alguns afloraments rocosos. La zona central de 
la costa de Badalona és la que té un pendent més gran, d’entre 2,5 i 2,7º, i es 
va suavitzant cap al nord (1,27º) i cap al riu Besòs (1,5º). Els materials del fons 
marí més proper al riu Besòs i a poca profunditat són sorres, argiles i llims 
procedents del propi riu; a partir dels 40-60 metres de fondària, hi ha sorres 
gruixudes i graves. 
 
El fort pendent de la part central de la costa i la seva orientació gairebé 
perpendicular als temporals de llevant, fa que a priori sigui una zona molt 
susceptible a rebre els efectes de la dinàmica litoral, segons l’Estudi [5]. 
 
La costa de Badalona està molt marcada per l’impacte humà. L’estat original 
del mar ha estat modificat per construccions que s’han fet bàsicament en els 
últims anys, com per exemple el pont de petroli. La intervenció humana ha 
modificat els ecosistemes naturals originaris de la platja i el fons marí de 
Badalona tant pel que fa la flora com per la fauna.  
 
Les principals espècies de peixos [6] que es troben al fons marí de la ciutat són 
el llenguado, el peix aranya, les rajades, la rata i el moll, entre d’altres. A més, 
també hi trobem cavallets de mar, alguns mol·luscs com petxines, cargolins i 
sípies, i crustacis com crancs o llagostins. 
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A prop del límit amb Montgat hi havia un alguer, un bosc submergit en el fons 
del mar sobre unes barres de sorra. Degut a la contaminació sense control de 
les aigües de Badalona durant l’època d’esplendor industrial, aquest alguer va 
desaparèixer i actualment només hi ha mates i arrels mortes i alguns animals 
que hi sobreviuen, entre ells els cavallets de mar i els crancs ermitans.  
 
Els fons rocosos artificials creats per l’home en forma d’espigons submergits i 
les piles que aguanten el pont de petroli han esdevingut un bon refugi perquè 
s’hi acumulin animals marins, com per exemple, el musclo de roca.  
 
Tot i aquesta varietat d’espècies marines del litoral de Badalona, cal indicar que 
aquest fons marí ha estat molt afectat per diverses actuacions antròpiques i la 
contaminació humana posa en perill la continuïtat de l’ecosistema marí. 
 
Un dels impactes a què es sotmet el litoral de la ciutat són les extraccions 
periòdiques de sorra que destrueixen els ecosistemes bentònics marins. 
Aquests ecosistemes tenen una gran importància ecològica ja que sustenten 
les comunitats més productives, aporten l’oxigen i els nutrients necessaris per a 
comunitats d’aigües més profundes i són refugi per a la reproducció de moltes 
espècies submarines.  
 
La presència de contaminants al litoral de Badalona es manifesta en metalls 
pesants, substàncies clorades, olis, pintures i dissolvents provinents de les 
fàbriques o d’embarcacions que naveguen per la costa de la ciutat [6]. Aquests 
productes contaminants s’incorporen als sediments marins i d’aquí passen a les 
comunitats bentòniques del fons del mar. Un exemple d’aquesta contaminació 
és la presència de substàncies tòxiques tant d’origen orgànic com d’origen 
químic en algunes espècies del litoral badaloní. Es el cas dels musclos de roca 
que es troben davant la costa de Badalona i que poden representar un perill per 
al consum humà en cas que siguin comercialitzats sense ser depurats.  
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