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Característiques geogràfiques  
El barri de Roquetes està ubicat a la perifèria urbana de Barcelona, a l’extrem nord-est de la 
ciutat, concretament al Turó de les Roquetes. Emmarcat en el districte de Nou Barris la seva 
extensió ve delimitada per la Via Favència, els barris de Trinitat Nova i Canyelles i els 
contraforts de la serra de Collserola.  
 
El barri es recolza sobre el vessant muntanyós damunt un terreny molt irregular de forts 
desnivells. El barri té dos espais urbans diferenciats, separats pel carrer de les Torres. Al nord hi 
ha la zona coneguda com la Mina de la Ciutat, topònim que fa referència al nom del seu carrer 
central, on hi havia una antiga mina d’aigua. És un lloc de difícil orografia, amb pendents 
pronunciats i escales, on recentment s’han habilitat ascensors, per permetre l’accés a les 
persones discapacitades, com els del carrer d’Alcàntara. L’àrea nord, prop del mirador del Baró, 
té una encantadora zona de cases amb jardins i compta amb unes vistes espectaculars sobre 
Barcelona. La part més baixa, amb pendents més suaus, aglutina l’activitat comercial i lúdica 
del barri. És en aquesta zona que es troba el Centre Ton i Guida, al c. Romaní núm. 6. 
 
Antecedents històrics 
El que avui és el barri de Roquetes, era anomenat inicialment el Turó de les Roquetes, a una 
zona de la Serra de Collserola. Aquesta àrea a la falda de la muntanya estava repartida en una 
zona no urbanitzada de boscos, vinyes i algunes cases d’estiueig que es van construir a finals del 
segle XIX i principis del XX. El naixement, el desenvolupament i l’actualitat d’aquest barri 
estan determinats pels processos migratoris procedents de la resta de l’estat espanyol iniciats a 
finals dels anys 40 i durant la Postguerra i els anys 50 i 60, principalment d’Andalusia, 
Extremadura, Castella-Lleó i Aragó. Així es va esdevenir a partir de 1948 el naixement de 
Roquetes com a barri. Les primeres cases del barri de Roquetes foren construïdes il·legalment a 
la falda de la muntanya sense cap permís administratiu, i moltes no reunien unes mínimes 
condicions higièniques i de salubritat. Durant aquells anys, els “carrers” per asfaltar, la manca 
de clavegueram, d’enllumenat públic, la construcció del propi habitatge, etc.. requerien la 
participació dels ciutadans del barri, i d’alguna manera l’establiment de xarxes d’ajuda i suport 
mutus. Aquest fou l’eix de vertebració d’un barri que, per necessitat, hagué d’assentar els seus 
fonaments en la solidaritat i la cooperació veïnal. 
 
 
Dades demogràfiques 
Segons dades del padró continu de juny de 2007 al barri de Roquetes vivien 15.756 persones, de 
les quals 7.801 (49,5%) eren homes i 7.955 (50,5%) eren dones, el que representava 
aproximadament un 1% de la població barcelonina. S’observa que a Roquetes la població era 
més jove respecte el districte de Nou Barris i el global de la ciutat, de manera que el percentatge 
de població infantil i població adulta jove era lleugerament superior (el 55,5% d’homes i 50,6% 
de dones són menors de 40 anys vs el 50,8% i el 43,8% de Barcelona respectivament), i al 
contrari, el percentatge de població major de 65 anys era menor respecte el districte i la ciutat.  
 

Distribució de la població segons grups d’edat. Roquetes, Nou barris i Barcelona, 2007.  
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Distribució de la població segons grans grups d’edat. 
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Font: Padró continu 2007. Ajuntament de Barcelona. 

 
El fet de que la població de Roquetes era relativament jove respecte la resta de la ciutat, es 
reflexa de igual manera en els diferents indicadors d’envelliment o dependència demogràfica de 
la població. A Roquetes, els indicadors d’envelliment de la població van ser inferiors als de Nou 
Barris i el total de la ciutat. Tanmateix, l’índex de dependència no va mostrar grans diferències 
donat l’alt percentatge de població menor de 15 anys a Roquetes.  

 

Indicadors d’envelliment a Roquetes, Nou barris i Barcelona, 2007. 

 Roquetes Nou Barris Barcelona 
Índex d'envelliment  
(Majors de 64 anys / Menors de 15 anys) x 
100   

 

                                                              Homes 102,2 151,6 132,3 

                                                               Dones 148,1 226,8 216,4 



Índex sobre-envelliment 
(Majors de 75 anys / Majors de 65 anys) x 
100     

 

                                                              Homes 42,8 45,3 47,6 

                                                               Dones 51,7 52,5 57,2 
Índex de dependència demogràfica 
[(Menors de 15 anys + Majors de 64 anys) / 
població de 15 a 64 anys] x 100   

 

                                                              Homes 39,1 46,5 41,9 

                                                               Dones 48,1 57,7 53,4 
Font: Padró continu 2007. Ajuntament de Barcelona. 

 
Quant a la tipologia de les llars i les famílies, a Roquetes hi havia un percentatge inferior de 
llars unipersonals respecte Nou Barris i Barcelona ciutat, en canvi, el percentatge de llars amb 4 
persones o més era lleugerament superior, en mitjana, l’ocupació de les llars era 2,7 persones 
versus el 2,5 de Barcelona i de Nou Barris. Tanmateix el percentatge de dones majors de 85 
anys que vivien soles era superior, al contrari el percentatge d’homes majors de 85 anys que 
vivien sols era inferior. 
 

Tipologia de les llars a Roquetes, Nou Barris i Barcelona, 2007. 

 Roquetes Nou Barris Barcelona 

% Llars unipersonals 9,0 10,2 12,0 

% Llars amb 4 persones o més 9,1  8,4 8,4 

% Població >=65 anys que viu sola    

                                                              Homes 9,5 11,7 13,1 

                                                              Dones 29,5 27,1 32,9 

% Població >=85 anys que viu sola    

                                                              Homes 13,7 19,6 20,5 

                                                              Dones 44,6 39,7 40,5 
Font: Padró continu 2007. Ajuntament de Barcelona. 

Els darrers anys, a la ciutat de Barcelona ha augmentat la població nascuda fora de l’estat 
espanyol, així l’any 1996 representava el 3,8% dels homes i el 4% de les dones i augmentà l’any 
2007 al 20,3% i 17,8%, respectivament. Aquesta evolució és dóna a tots els districtes de la 
ciutat, a Nou Barris, l’any 1996 la població estrangera representava aproximadament el 2% i va 
passar l’any 2007 al 17,2%. El barri de Roquetes acull un alt percentatge de població nascuda 
fora de Catalunya, l’any 2007 un 31,6% de la població era nascuda a la resta de l’estat espanyol 
i un 20,7% havia nascut a l’estranger, que coincideix amb la xifra de població amb nacionalitat 
estrangera (20,5% del total de població). La població estrangera tenia majoritàriament 
nacionalitat equatoriana (22,6% de la població estrangera), pakistanesa (11,4%), marroquina 
(7,9%), romanesa (7,8%), i d’altres països d’Amèrica Llatina com Hondures, Bolívia o Perú. 
 
Segons dades del padró continu de l’any 2005, la distribució de la població estrangera segons el 
país de naixement mostra com els estrangers eren principalment nascuts a països d’Amèrica 
central i llatina (un 10% de la població del barri), amb percentatges superiors als de la ciutat; 
també era superior el percentatge d’africans, en canvi, els percentatges de població estrangera 
de l’Europa Comunitària o d’Àsia eren inferiors. 



 

Distribució de la població segons el país de naixement. 

Roquetes, Nou Barris i Barcelona, 2005.  
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Font: Padró continu 2005. Agència de Salut Púbica de Barcelona. 

 

Nivell socioeconòmic 
L’any 2005, malgrat que la població de l’ABS de Roquetes era jove respecte la població 
barcelonina, el nivell d’estudis de la seva població era inferior, essent similar a la de Nou Barris. 
Al barri de Roquetes, respecte a Barcelona, hi havia un percentatge superior de població sense 
estudis (24,4% vs 11,9%) o amb estudis primaris (35,7% vs 26,4%), i al contrari el percentatge 
de població amb estudis universitaris era molt inferior (4,4% vs 21%). 
 
 

 

Distribució de la població de 16 anys i més segons el nivell d’estudis.  

Roquetes, Nou Barris i Barcelona, 2005. 
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Font: Padró continu 2005. Agència de Salut Púbica de Barcelona. 

 


