
Dades sociodemogràfiques de Besòs i Maresme 

El barri té una població de 24.6601 persones, de les quals 12.061 son dones i 12.599 
homes, per tant l’índex de masculinitat és 104,46, que vol dir que per cada 100 dones 
hi ha 104,46 homes.  

La superfície del barri és de 1,2 km2, això representa el 11,54% de la superfície total 
del districte. 

La densitat del barri és de 19.887 habitants per km2. Una mica inferior a la del districte 
que és 22.717 habitants per km2, però superior a la densitat mitjana de la ciutat, on és 
de 15.987 habitants per km2 

En quant al repartiment de la població per nacionalitats, hi ha un 68,3% de població 
espanyola, i un 31,7% de població estrangera. El percentatge de població estrangera 
és superior a les dades del districte (19,0%) i de la mitjana de la ciutat (20,2%). Les 
principals nacionalitats estrangeres que hi ha al barri són població procedent de 
Pakistan, Marroc i Xina. 

Un 26,4% de població de més de 65 anys viu sola al barri. Xifra una mica superior a les 
mitjanes del districte i de la ciutat, 24,4% i  25,7% respectivament. No obstant això, el 
percentatge de població de més de 65 anys en el barri 17,0% és inferior a districte 
(20,4%)  i ciutat (21,3%). També és significatiu que el grup de població fins a 14 anys, 
que al barri representa el  14,8%, és superior a la mitjana de districte (13,4%) i ciutat 
(12,5%). 
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El percentatge de població amb estudis universitaris o grau superior, representa el 
12,4% del total de la població. Aquesta xifra és bastant inferior a les dades del districte 
(27,7%) i del total de la ciutat (32,8%) i està vinculat a que és un població de classe 
treballadora que ha tingut un accés més restringit a l'educació superior. 

L’Índex de Renda familiar disponible per habitant, segons dades del 2017, és de 60,4 
de 100, que és on se situa a l'ingrés mitjà de la ciutat. Per el total del districte, l’índex 
és de 88,1. Aquest índex situa a Besòs i Maresme dins dels barris amb renda molt baixa, 
amb altres com la Verneda i la Pau, el Carmel, Roquetes, Ciutat Meridiana, Vallbona, 
Trinitat Vella i Trinitat Nova, entre altres. 


