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És presenta a continuació, l’estudi d’una intervenció singular d’habitatge social dels 

anys 40 a la ciutat de Barcelona: la Urbanització Meridiana. Aquest conjunt, que es va 

començar a construir l’any 1942, va ser inaugurat dos anys després, l’any 1944. Amb un 

total de 166 blocs, va donant lloc a 406 habitatges socials, que miraven de posar remei a la 

necessitat d’habitatge que hi havia a l’època. La distribució dels blocs del conjunt i les 

solucions constructives que s’hi van adoptar, ens permeten entendre millor, quin era el 

plantejament constructiu de l’època a l’hora de fer habitatge social. També s’inclou l’anàlisi 

des d’un punt de vista urbanístic, per mirar d’esbrinar quines van ser les influències en l’estil 

arquitectònic,  la composició de les illes i, també, per a veure com encaixava tot això a la 

Barcelona del anys 40, i si actualment, segueix integrat en la trama de la ciutat.  
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1  INTRODUCCIÓ                                                                                                 

L’objecte d’aquest projecte és estudiar tots els elements que envolten la construcció del 

conjunt residencial anomenat Urbanització Meridiana, construït entre els anys 1942 i 1944. S’ha fet 

especial èmfasi en: 

• Entendre la proposta d’habitatge social que es fa en la primera actuació de l’Obra 

Sindical del Hogar (OSH).  

• Estudiar l’ordenació dels blocs dins la trama Cerdà, veure com encaixa dins l’entorn 

de l’Eixample de Barcelona 

• Analitzar de forma detallada la manera de construir de l’època i els materials emprats 

en el moment de la construcció. 

En aquest complex residencial, es van construir fins a 406 habitatges, repartits en 166 blocs. 

També es presenta una descripció detallada del model d’habitatge que es va construir, les peces 

que el formen i les seves superfícies, així com les seves característiques constructives. 

El que crida més l’atenció d’aquest conjunt però, és que és molt diferent a la resta de 

promocions de l’època a Barcelona, en la qual podríem emmarcar-lo. És un barri residencial de 

caràcter social construït en un terreny fins aleshores rural, que reinterpreta la utopia d’Ildefons Cerdà 

de l’Eixample (proposta del 1859), ja que està dotat d’ una gran superfície enjardinada a l’interior de 

les illes. 

La Urbanització Meridiana es caracteritza per ser un conjunt de blocs aïllats seguint una 

distribució paral·lela als carrers, on trobem dos tipus principals d’edificis: cases unifamiliars en filera, 

de PB+1 amb pati o hortet i, per altra banda, blocs de 3 i 4 plantes amb diversos habitatges per pis. 

Tots els edificis estan envoltats de grans espais enjardinats (cantonades i interiors) i conformant un 

model constructiu diferent al de l’entorn, amb un asolellament i una ventilació fora del que era comú. 

Pel que fa al plantejament constructiu, si bé és cert que es mantenen els materials i les 

tècniques de construcció tradicionals, cal dir que en aquesta promoció, el què la fa atractiva 

d’estudiar i sobretot, li dóna una distinció i un valor afegit, és la qualitat, que buscaven el promotors. 

De fet, aquest plantejament urbanístic  tant diferent, és el que fa que es diferenciï de la resta 

de la trama urbana, i que l’hagi portat al qualificatiu de Ciutat Jardí. Més endavant, desenvoluparem 

aquesta idea i veurem quins han sigut els referents i les influències, a l’hora de projectar aquest 

conjunt residencial, que actualment, ha quedat engolit pel creixement urbà de la ciutat, i destaca pel 

contrast que dóna, enmig dels grans blocs de pisos de Barcelona. 

 

 

Fig 1: Perspectiva del conjunt de la Urbanització Meridiana segons una publicació propagandística de l'Obra 
Sindical del Hogar. Font: Llibre La Urbanització Meridiana de Mercè Tatjer. 

 

 

 

 

 

 

 



Estudi del teixit residencial de la Urbanització Mer idiana de Barcelona  1942 

 

 
5 

2 LA URBANITZACIÓ MERIDIANA 

 

2.1 Presentació 
 

El conjunt de la Urbanització Meridiana, objecte d’estudi en aquest treball, ocupa tres illes i 

tres edificis aïllats de l’Eixample de Barcelona. Seguint una morfologia Cerdà, se situa entre l’actual 

Avinguda de la Meridiana (que li dóna el nom), el Carrer de Felip II, el Carrer Pare Claret, el Carrer 

Concepció Arenal i el Carrer Navas de Tolosa al districte 9. 

Aquestes 3 illes aixamfranades de 125x126 m estan formades per casetes en filera de PB +1 

ocupant el perímetre i bloc retirats de 3 i 4 plantes, que s’aixequen al voltant d’una gran zona 

enjardinada al bell mig de l’illa. Aquestes illes estan obertes per les seves diagonals (nord - sud i est 

- oest) mitjançant unes zones verdes que conflueixen al gran pati central. 

El Carrer de Concepció Arenal, que té una orientació nord - sud, escapça de forma 

esbiaixada part de dues de les illes principals i dóna lloc  a tres trossets de les illes contigües on 

s’han construït els blocs aïllats de 3 i 4 plantes i que formen part també, de la Urbanització 

Meridiana. Per tant, es troben incloses dins l’estudi d’aquest projecte. 

 

 

Fig 2: Fotografia presa durant la construcció del conjunt de la Meridiana l'any 1942 – 44. Font: Llibre La 
Urbanització Meridiana de Mercè Tatjer.  

 

 

 

 

Fig 3: Plànol dels carrers i les illes que formen part de la urbanització Meridiana. Dues de les illes principals 
queden escapçades pel traçat del carrer de Concepció Arenal, mentre que se’n formen tres de molt petites on 

s’hi ha construït un bloc de PB+3 i PB+4. 
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2.2 Dades quantitatives 
 

A continuació es presenten una sèrie de dades quantitatives que fan referència a la totalitat 
del conjunt que estudiarem 

Superfície total del conjunt (m2) 5.26 Ha -> 52.600 m2 

Nombre total d’habitatges 406 

Densitat 77.19 habitatges/Ha 

Superfície edificada 12664.75 m2 

%Superfície edificada sobre superfície total 24.08% 

Superfície enjardinada 10973.83 m2 

% Superfície enjardinada sobre superfície total 20.86% 

Superfície patis o hortets de les casetes en filera 6570.76 m2 

% Superfície patis o hortets  sobre superfície total 12.49% 

Superfície vials 22391.82 m2 

% Superfície vials sobre superfície total 42.57% 

Superfície total construïda 29558.18 m2 

% Superfície total construïda sobre superfície total 56.19% 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 4: Plànol de la distribució dels espais dins del conjunt, on s’aprecia la gran superfície lliure i enjardinada 
que presenta l’ordenació dels blocs dins de les illes. 
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Fig 5: Plànol de la tipologia del blocs segons el número de plantes. Els blocs de l'interior de l'illa tenen més 
alçada que els que es troben en primer terme de carrer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 6: Plànol de la tipologia dels blocs en funció del tipus de coberta. Predomina la coberta inclinada, 
combinada amb alguna coberta plana transitable. 
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En les següents taules i imatges queden resumides les diferents tipologies de blocs i 

habitatges, que més endavant, estudiarem amb profunditat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipologia 

de blocs 

Núm. 

plantes 

Núm. 

blocs 

Núm. 

habitatges 

Sup. const/ 

planta (m2) 

Sup. Mitjana 

útil habitatge 

(m2) 

A 
PB + 1PP 40 40 40.09 72.14 

PB + 1PP 84 84 41.48 70.61 

B, B’ PB + 3PP 12 96 155.55 
71.23 

76.97 

C PB + 2PP 24 144 126.91 
60.90 

61.30 

D 
PB + 2PP 

PB + 3PP 

6 42 
64.01 60.85 

67.76 63.90 

Totals - 
166 

blocs 
406 hab. 495.8 m2 67.24 m2 
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3 LA PROMOCIÓ 

3.1 Context històric i urbanístic 
 

El problema de l'habitatge, es plantejava a Barcelona en termes més apressant que en la 

majoria de pobles de la província. Si bé és cert que en la ciutat comtal hi havia sectors de la seva 

població que vivien de forma més folgada i en magnífiques condicions, també ho és, que el sector 

més humil de la classe productora de la ciutat, ho feia en habitatges amb escasses o inexistents 

condicions d'higiene. 

Serveix d'exemple el districte V de la ciutat, on era sobradament conegut que la classe 

obrera vivia en condicions realment deplorables. Si a aquest, se li afegien altres barris formats per 

multitud de barraques i fins i tot, els anomenats barris de "Cases barates" (que encara que són 

menys coneguts que el districte 5, s'hi desenvolupava la vida en unes condicions més adequades, 

però molt limitades) es comprendrà fàcilment la necessitat d'afrontar aquest problema i adoptar una 

solució que el faci desaparèixer. 

Per això, la Central Nacional Sindicalista de Barcelona ocupada del benestar de la classe 

obrera, va acollir amb gran entusiasme la Llei del 19 d'Abril del 1939. 

Aquesta és una cita del BOE del 20 d’Abril del 1939 

“Facilitar vivienda higiénica y alegre a las clases humildes es una exigencia de justicia social 

que el Estado Nacional Sindicalista ha de satisfacer. 

La legislación hasta hoy vigente de Casas Baratas, se inspiraba en el criterio de fomentar las 

iniciativas particulares diluyendo los esfuerzos y dando lugar, como ha demostrado la experiencia, a 

que se constituyeran Cooperativas de construcción, que tenían, en la mayoría de los casos, como 

móvil principal, la realización de un negocio, olvidando su fin social, con grave daño para la obra 

misma; de esta manera, el Estado gastó cuantiosas sumas en construcciones que no respondían a 

las necesidades para que fueron concebidas, porque, normalmente, se confundía el concepto de 

casa de construcción barata con el de casa mal terminada y en la que se empleaban materiales 

defectuosos.” 

Aquesta llei es crea per a donar facilitats a les entitats que vulguin fer-se càrrec del problema 

de l’habitatge, per tal de que siguin capaces de reunir el capital necessari per a emprendre la 

construcció de noves llars, que seran qualificades amb el nom d’”habitatges protegits”. 

Tot i així, el problema no només és la construcció de l’habitatge en si, sinó també, la urbanització, 

comunicació i integració del nou barri dins la trama, ja existent, de la ciutat. 

L’organisme encarregat de gestionar i finançar la creació d’aquest habitatges protegits era 

l’Insituto Nacional de la Vivienda (INV). 

Només 3 anys després, l’any 1942 apareix un nou organisme,  l’Obra Sindical del Hogar 

(OSH), que té com a finalitat, col·laborar en la construcció d’habitatge protegit amb l’INV.  

L’OSH va fer les seva primera actuació a Barcelona construint la Urbanització Meridiana i 

una mica més tard, el grup Nostra senyora de la Mercè de 130 habitatges a la part alta de 

Pedralbes.   

Paral·lelament a Barcelona, neix l’Institut Municipal de l’Habitatge de Barcelona, que tenia 

coma objectiu l’administració dels grups de cases barates de la ciutat. 

Van construir diversos grups en zones més apartades de la ciutat: 

Torre Llobeta    769 hab. 

La Verneda    656 hab. 

Passeig Calvell   186 hab.  

Turó Trinitat    162 hab. 

El Polvorí    443 hab. 

També va ampliar d’altres grups, en aquest cas de cases barates ja existents, com  Eduard 

Aunós, Milans del Bosch i Ramón Albó. 

Tots aquests grups es van projectar entre l’Eixample i els antics pobles de les rodalies de 

Barcelona. Acostumen a ser edificis entre mitgeres que s’inclouen bé dins la trama de la ciutat ja que 

segueixen el mateix model de construcció que aquesta.  
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Com ja hem destacat abans, la Urbanització Meridiana, tot i estar ubicada dins del mateix 

sector que les altres promocions, destaca per a aquesta disposició en blocs aïllats que la fa ressaltar 

encara avui dia dins la Barcelona actual. 

 

3.2 Entitat Promotora L’Obra Sindical del Hogar  

 

L’any 1942 neix l’Obra sindical del Hogar (OSH) sota la dependència de ”Sindicatos y 

Ministerio de la Gobernación” amb la finalitat d’aplicar els principis del Movimiento: 

 “Contribuir a la creación de un estilo arquitectónico que exprese el contenido, el sentido y las 

inquietudes del Nacional-Sindicalisme en cuanto a Doctrina que representa una peculiar cencepción 

del hombre y la vida.” 

Aquest organisme, juntament amb l’INV (Instituto Nacional de la Vivienda) estan destinats a 

la creació d’habitatge protegit per a tal de cobrir la necessitat d’habitatge de l’època. 

En el preàmbul de la llei que crea l’INV, es diu: 

 "El nuevo Estado va a dar facilidades para que determinadas entidades, aquellas que 

puedan concentrar más esfuerzos y estén más interesadas en la solución de este problema 

(Corporaciones provinciales y locales, Sindicatos, Organizaciones del Movimiento), puedan 

encontrar el capital preciso para acometer en gran escala la construcción de viviendas protegidas; 

orientarán esta construcción con una visión unitaria de las necesidades nacionales por planes 

comarcales, dentro de un plan de conjunto a cuya elaboración colaborarán todas ellas, sin olvidar 

que el problema de la vivienda no se resuelve con la construcción de la casa, sino que se necesitan 

los servicios complementarios y las comunicaciones precisas que son fundamentales para la vida de 

los que hayan de habitarlas". 

Es va definir l’habitatge protegit de la següent manera: 

 "La ‘Vivienda Protegida’ es aquella que siendo de renta reducida y estando incluida en los 

planes generales formulados por el I.N.V. fuesen construidas con arreglo a proyectos que hubiesen 

sido redactados u oficialmente aprobados por éste, por reunir las condiciones higiénicas, técnicas y 

económicas determinadas con las ordenanzas comarcales que se dictasen al efecto.” 

Les condicions per a ser beneficiari d’aquest habitatge protegit eren: ser espanyol, major 

d’edat, dedicar-se a un ofici o professió lliberal, o ser pensionista de l’Estat.  

Això va plantejar problemes d’accés a la població immigrada recentment, que lògicament, 

buscaven primer un habitatge i després una feina. 

Aquests habitatges es podien adquirir en venta o lloguer. 

Es va programar el primer d’habitatges per al decenni 1944-1954. De la xifra total 

d’habitatges que s’havien de construir, només es va arribar a la meitat. Les causes d’aquest fracàs 

van ser: 

• Falta de col·laboració en aquella època de la iniciativa privada. 

• Dificultat de finançament, tant per falta de capital privat inversor, com per falta de 

crèdit oficial suficient. 

• Caràcter fragmentari de la industria de la construcció 

• Falta de tècniques constructives avançades i racionalitzades. 

• Escàs poder adquisitiu de la demanda, més inclinada als habitatges de lloguer que als 

de compra. 

• Falta de sòl urbanitzat a preus assequibles 

• Estructura econòmica deficient dels sectors bàsics del país. 

Així doncs no es van complir, ni de bon tros les expectatives. Potser era un pla massa 

ambiciós tenint en compte el moment que estava travessant el país, tot just acabada la guerra civil. 

 

3.3 Situació prèvia de la zona 

 

A partir del llibre Urbanització Meridiana de Mercè Tatjer i Mir, escrit per a resumir d’una 

manera fidel el que va suposar socialment la creació del barri, s’ha extret la informació referent a la 

situació prèvia de la zona, abans de la construcció del polígon. 

Històricament, el terreny on avui es troba la Urbanització Meridiana pertanyia al municipi de 

Sant Martí de Provençals. Més tard, al incorporar aquest municipi a Barcelona, va passar a formar 

part del districte de Sant Andreu. 
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Actualment, està integrat al Districte 9, que engloba els barris de Navas, la Sagrera, el nucli 

antic de Sant Andreu i els barris del Bon Pastor i de la Trinitat Vella.  

Aquesta actuació, no va ser la única que es va dur a terme a l’època. Durant vint anys, entre 

la dècada dels 30 i la dels 50, es van construir a Barcelona un conjunt de polígons dispersos a la 

part nord de la ciutat, tal com el de la Meridiana. 

El traçat del ferrocarril de la Meridiana va tenir una incidència molt rellevant en el 

desenvolupament urbà d’aquest sector. 

 

3.4 Situació i comunicació 

 

El lloc on es va construir aquesta urbanització, va ser designat pel “Fiscal delegado de la 

vivienda de la provincia de Barcelona”, com un dels punts més adequats sota el punt de vista 

urbanístic, ja que va fomentava la continuació de l’Avinguda Meridiana. 

Aquest terreny es trobava emmarcat aleshores, per l’Avinguda Meridiana ja esmentada 

anteriorment i pels carrers de la Indústria, Lope de Vega i Espronceda.  Aquesta situació li permetia 

acollir a la classe productora de la barriada de Sant Andreu, el Clot, Guinardó, etc. Barriades 

típicament industrials on hi havia centres de producció important de l’època, com podien ser, la 

fàbrica de Hispano Suiza, Hilaturas Fabra i Coats, algunes indústries químiques, etc. 

La línia de comunicació que unia aquests terrenys amb la resta de la ciutat, estava formada 

per tramvies i autobusos que tenien un preu de trajecte de 25 i 35 cèntims de pesseta 

respectivament. En aquell moment, s’estaven realitzant les obres de prolongació del Metro 

Transversal per sota d’aquests terrenys i que tindria un preu de 20 cèntims de pesseta el trajecte. 

 

3.5 Condicions geològiques i físiques. 

 

Els terrenys que avui conformen la Urbanització Meridiana, tal i com hem pogut comprovar 

amb la documentació que es guarda, van ser estudiats per a la realització de l’obra i se’n van 

extreure les següents dades. 

Subsòl format per elements compactes, roques sedimentàries conglomerades de clasts 

arrodonits (pudingues) i de clasts angulosos (bretxes) i també gran proporció de sorres riberenques 

en cotes de 2 fins a 20 metres de profunditat. Es van trobar alhora, dipòsits de fauna marina en un 

estrat a 5 metres de profunditat. 

Pel que fa a la topografia del terreny, presenta desnivells entre les dues rasants dels carrers 

Concepció Arenal i Meridiana seguint un pendent constant del 3 % i que es reflecteix en la diferència 

de 8 metres d’alçada que hi ha entre els dos carrers citats. 

A més a més dels desnivells citats anteriorment, existeixen en aquestes parcel·les, algunes 

rases degudes a l’obtenció d’argiles per al subministrament d’una bòvila situada en aquests terrenys. 

 

3.6 Preexistències 

3.6.1 Edificacions 

El terreny que avui ocupa la Urbanització Meridiana, era un terreny agrícola on s’hi cultivava 

la vinya i l’horta. Era propietat dels descendents del Baró de Las Cuatro Torres (Carles Moranès i de 

Tord) i tenia una extensió aproximada de 17 ha, 35 ca i 56 cm2. El terreny estava dividit en set 

parcel·les, algunes de les quals estaven travessades pel ferrocarril. Presidia el conjunt, una gran 

casa rural senyorial anomenada en els seus inicis Mas Sellers i que posteriorment, serà coneguda 

com a Can Sellés. 

El Mas Sellers tenia forma de dos cossos. Per una banda, a l’esquerra, s’erigia majestuosa 

una torre robusta, de murs gruixuts de pedra coronats amb merlets. Era una construcció que 

comptava amb tres nivells: planta baixa, planta pis i golfes, a més de terrats i altres dependències 

pròpies de les cases pairals. 
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Fig 7: Fotografia del Mas Sellés que va perviure fins al 1941 en que va ser enderrocat per bastir la 
Urbanització Meridiana. Font: Llibre La Urbanització Meridiana de Mercè Tatjer. 

 
Per altra banda, a la dreta del conjunt, hi havia originàriament un paller amb altres 

dependències (datat del segle XVI), la façana del qual estava retirada uns metres endarrere 

respecte la Torre Sellers, per a deixar a la vista la seva monumentalitat. 

 

Ja amb l’inici de la industrialització, es va deixar de banda el conreu de l’horta i la vinya en 

aquests terrenys per a deixar pas a la construcció de 3 bòviles (una de les quals quedava fora del 

que avui és la Urbanització Meridiana) destinades la cocció de maons, cosa que es va aprofitar per a 

la construcció, obtenint un benefici en el cost d’aquestes peces ceràmiques. 

Quan Can Sellés va adquirida per a construir el nou polígon, ja no tenia gairebé cap funció 

agrícola destacable, ja que només conservava un petit tros d’horta plantada de tomàquets i patates. 

 
 

 
 

Fig 8: La torre Sellés, una de les cases senyorials més antigues del pla de Barcelona, dibuixada per Lola 
Anglada. Font: Llibre La Urbanització Meridiana de Mercè Tatjer. 

3.6.2 Serveis 

En aquell moment, els serveis d’evacuació d’aigües residuals, estaven resolts per l’existència 

d’una cloaca a una distància de 40 metres de la urbanització, la profunditat de la qual, en el seu punt 

més proper a aquesta era de 5 metres. La companyia General d’Aigües de Barcelona ja tenia 

estesos els seu ramals per aquesta zona tenint, a més a més el terreny escollit, un cabal d’aigua 

propi, que en aquell moment servia per al reg dels horts que el conformaven. 

 

 
 

Fig 9: Can Sellés sobre la qual es va bastir el barri, al límit entre sant Martí i Sant Andreu segons el pla 
parcel·lari del 1871. Font: Llibre La Urbanització Meridiana de Mercè Tatjer. 
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3.7 Adquisició del terrenys 

 

Entre els anys 1870 i 1936, s’havien venut molt trossos de la finca a particulars i també, a 

l’empresa del ferrocarril, fins que a l’any 1941, la torre de Can Sellés i els terrenys annexos van ser 

comprats per la Delegación Nacional de Sindicatos de la Falange Española Tradicionalista (FET) i 

las Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista (JONS) per a fer-hi el nou barri.  

El preu calculat d’aquest terrenys per l’Ajuntament de Barcelona, oscil·lava entre 1.21 i 1.55 

pessetes el pam quadrat segons la proximitat d’aquests amb l’Avinguda Meridiana. Es tenia 

coneixement de vendes de terrenys veïns anteriors a aquesta data a preus de 1.50 a 2.00 pessetes 

el pam quadrat.  

Tenint en compte el demèrit de desnivellació que afecta a aquests terrenys i el de la seva 

gran superfície, es va creure raonable l’oferta de 1.00 pessetes per pam quadrat aconseguit que 

quedi inclòs dins d’aquest preu, l’adquisició de la bòvila i els altres edificis existents, així com 

l’abonament per part del propietari de l’anivellació i rasant del terreny. 

Van comprar als descendents de Tord les quatre parts que es mantenien unides a la torre 

Sallés i que tenien un total de 52.342 m2, pels quals van pagar 1.325.402,70 pessetes. 

A més a més, es van adquirir tres porcions de terra més petites, una de 2.036 m2 per un 

valor de 53.893 pessetes, i dues de 2.142 m2 cadascuna, per un total de 82.050 pessetes. 
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4 L’ARQUITECTURA DEL CONJUNT 

 

La Urbanització Meridiana (1942-44), va ser el primer barri social de la postguerra i el primer 

que va aixecar l’Obra Sindical del Hogar, juntament amb el de la Mercè de Pedralbes. 

Va ser un barri destinat a solucionar la falta d’habitatge per als productors de la zona 

industrial de Sant Martí, el Clot i Sant Andreu. 

També havia de servir de model d’habitatge protegit per a les classes populars que establia 

la llei del 1939. 

La promoció va anar destinada a les classes populars que eren afectes al règim franquista.  

És un conjunt de 406 habitatges situat a l’Eixample de Barcelona delimitat pels carrers de 

Felip II, Pare Claret, Concepció Arenal i Navas de Tolosa.  

Ocupa més de tres illes de l’Eixample i té una extensió total de 58.634m2.  

 

Fig 10 : Zona d’estudi marcada en el plànol actual de la ciutat de Barcelona, sector Meridiana 

 

Fig 11: Fotografia aèria de la Urbanització Meridiana extreta del foto plànol de la ciutat de Barcelona de l’any 
1958. Font: Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) 

 

El conjunt es desmarca de les de les actuacions residencials de caire social que es dugueren 

a terme durant aquells anys a Barcelona. Adopta un estil arquitectònic arribat a Catalunya als anys 

vint, vinculat als moviments artístics del noucentisme i a les anomenades ciutats jardí que van néixer 

a Anglaterra. En moltes zones rurals, les actuacions franquistes seguien aquest model. 

Les característiques principals de la seva morfologia són: 

• La disposició aïllada dels blocs (no segueixen l’ordenació lineal comú). 

• L’assolellament i la ventilació que li dona aquesta disposició. 
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• Les zones enjardinades que envolten tot el conjunt. 

• Barri estrictament residencial en el qual no es va preveure cap tipus d’equipament. 

Les característiques dels blocs: 

• Alçades de PB amb pati o hortet, PB + 1, PB + 2 i PB +3 

• Habitatges de 3, 4 habitacions en els blocs i fins i tot, 5 habitacions en les casetes dels 

extrems de la filera. 

 

Fig 12: Fotografia actual del Conjunt de la Meridiana. Font: Llibre La Urbanització Meridiana de Mercè Tatjer  

 

 El número total d'habitatges que es descrivien a l'avantprojecte era de 400, una mica menys 

que en el projecte final. 

En aquest avantprojecte, es va planificar la construcció de unes “cases bloc" 1 de planta 

cruciforme que es volien situar al centre dels jardins interiors. Eren cases baixetes de manera que 

seguien la línia visual de les casetes en filera de la banda de façana i només destacaven per la 

forma en creu de la seva planta. 

 

1
 Denominació que se li dóna a les cases baixetes de plana cruciforme situades en el pati interior de l’illa en el 

document original de l’avantprojecte. 

 

Fig 13: Hipòtesis de la distribució dels blocs de l’avantprojecte de la Meridiana amb l’edifici cruciforme situat al 
mig del jardí interior. 

Però finalment, aquesta distribució dels blocs no es va dur a terme. Tenint en compte les 

observacions de l”'Instituto de la Vivienda”, es van suprimir les cases bloc de planta cruciforme i es 

van elevar a tres i quatre plantes els grups que formaven el marc de les places centrals. Això 

permetia un esglaonament proporcional d’alçades i comprenia un total de 20 habitatges en cada 

bloc. 

Aquesta solució ofereix el número final de 406 habitatges, incrementant molt poc el 

pressupost total aprovat. 

Amb això, seguint les indicacions de l”’Instituto Nacional de la Vivienda” s’aconsegueix 

augmentar el terreny enjardinat considerablement, reduint la zona edificada a la part indicada en la 

planta general. 

 El projecte aprovat per l’Instituto Nacional de la Vivienda el 21 d’agost de 1941, comptava 

amb un pressupost inicial de 9.659.722,11 ptes. Posteriorment, es va ampliar aquest pressupost fins 

a 15.648.873 ptes. amb la finalitat de poder acabar l’obra en uns 2 anys (24 mesos), tal com trobem 

especificat a l’article segon del plec de condicions: 

 

“Artículo 2º 

 Las Obras se realizarán en el plazo máximo de 24 meses (veinticuatro meses), salvo casos 

de fuerza mayor debidamente justificados, a partir de la fecha en que se haga entrega, o se dé 
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posesión del terreno donde ha de edificarse, por medio de una acta suscrita por la representación de 

la C.N.S y el Constructor.” 2 

La urbanització de les vies públiques es va realitzà a càrrec de l’Ajuntament, d’acord amb els 

plànols que va facilitar la seva oficina  tècnica, els detalls dels quals es van adjuntar al projecte. 

Si bé és cert, que la configuració general dels espais públics ha anat variant amb el temps, 

és innegable que la idea original, intencionadament o no, trenca amb el teixit urbanístic que s’ha 

construït posteriorment a la zona. Això, que permetia a l’època,  una vida força rural i vinculada al 

camp i als espais naturals, avui en dia, en plena ciutat, dóna una qualitat de vida amb la qual els 

blocs de pisos veïns no poden competir. 

En el projecte original , aquestes zones verdes que hem anomenat jardins interiors, estaven 

obertes a tothom, tenien un accés públic a través de les diagonals de l’illa. Això feia que fossin 

passatges força concorreguts, ja que suposaven una drecera que permetia creuar les illes sense 

haver de vorejar-les. 

 

Fig 14: Aquesta imatge mostra els vials originals en diagonal que creuaven les illes de la meridiana i eren un 
pas obert a tothom. 

 

2 Article número 2 del plec de condicions original del projecte 

4.1 Les influències: La idea de comunitat jardí 

 

Per entendre el conjunt de la Urbanització Meridiana, l’hem d’estudiar des del punt de vista 

de la idea de creixement urbà de la cultura anglosaxona. Així doncs, hem de buscar-ne els referents 

en les propostes de ciutats, suburbis i comunitats jardí que és plantejaven en l’Anglaterra de 

principis del segle XX. 

Si bé el conjunt de la Meridiana no s’adapta en la seva totalitat als plantejaments de les 

ciutats jardí, veurem que hi té molts punts en comú, quins són i quines diferències hi ha respecte la 

concepció anglesa original. 

Per exemple, la Meridiana té una mida que no li permet complir amb tots els requisits d’una 

ciutat jardí. Tot i presentar espais oberts qualificats, no incorpora equipaments dotacionals, de 

manera que l’anomenem comunitat jardí menor. 

Per a centrar una mica el tema, començarem definint en què consistia la idea original de 

ciutat jardí i qui la va impulsar. 

 La ciutat jardí, a grans trets, fa referència a un teixit urbà de cases unifamiliars en filera, 

envoltades de jardí dins la pròpia parcel·la. L’objectiu d’aquesta proposta, era intentar apropar el 

camp a les ciutats i crear un vincle veïnal. Es perseguia la idea de comunitat, com la que s’estableix 

entre els habitants de les zones rurals. 

Aquestes ciutat havien de ser autosuficients i tenir la mida i la quantitat de població adient per 

a que s’establís aquest lligam entre veïns. 

 

Ebenezer Howard 

El terme estricte, però, es refereix a la concepció d’un 

urbanista anglès, anomenat Sir Ebenezer Howard (1850-1928) 

expressada en els llibres Tomorrow, a Paceful Path to Real 

Reform ('Demà, un camí pacífic per a la reforma real', 1898) 

i Garden-city of Tomorrow  ('La ciutat jardí de demà', 1902). 

 

Fig 15: Ebenezer Howard (1850 - 1928),  
considerat el pare de la idea de ciutat jardí 
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En aquests llibres explicava la teoría de la ciuta jardí que més endavant, posaria en pràctica 

al promoure la construcció de Letchworth Garden City (1904, per B. Parker i R. Unwin) i a Welwyn 

Garden City (1920, per L. de Soissons). 

Aquestes realitzacions es caracteritzen per l'ús de l'habitatge unifamiliar aïllat o en renglera, 

amb jardins al voltant, estructurat en forma de raïms de cases i amb un centre comercial 

representatiu. 

Howard proposava edificar ciutats de mida petita, estructurades al voltant de barris o 

suburbis envoltats de camp, però prou propers els uns als altres com per gaudir d'una àmplia 

gamma de serveis. Cada barri havia de ser econòmicament autosuficient i governat pels propis 

habitants.  

Els serveis se situarien envoltant les illes de cases, amb preus assumibles per totes les 

classes socials. Estarien protegits d'ampliacions fruit de l'especulació per un sòl no edificable de 

propietat comunal. 

L’esquema teòric de Howard era circular, de 500 ha de superfície i capacitat per a 30 000 h, 

amb un parc central de 70 ha i una gran avinguda circular, o via parc, de 140 m d'ample que es 

mantenia sempre a 200 m dels seus habitants.  

 

Fig 16: Diagrama de la ciutat jardí segons el fundador del moviment, Ebenezer Howard 

 

 La ciutat jardí pretenia d'anar contra l'especulació del sòl substituint el dret de propietat per 

la concessió del dret de superfície, limitar la ciutat amb un esquema tancat i obligar a fer noves 

ciutats quan les primeres es completessin i, sobretot, assolir l'harmonia entre la ciutat i el camp, 

aprofitant els avantatges d'ambdós. Bé que representa una posició amb molts aspectes naturalistes i 

romàntics, la seva importància ha estat gran a Anglaterra i a tot arreu. El 1902, Güell i Gaudí, al Parc 

Güell de Barcelona, importaren la idea i la realitzaren en part. El 1925 la idea fou recollida als EUA 

pels urbanistes Clarence Stein i Henry Wright, que projectaren i construïren les Greenbelt Towns 

(1930), i sobretot Radburn (Nova Jersey, 1929), amb un original esquema separador de les 

circulacions rodada i de caminants.  

 

Fig 17: Diagrama de Radburn, Nova Jersey. La primera ciutat jardí dels Estats Units, duta a terme per Howard 
l'any 1928, justa abans de la gran depressió. 

 

Un cop assimilada la definició, veiem que el concepte de ciutat jardí implica a més, una 

manera diferent de viure, primer pel que fa a la qualitat de vida des del punt de vista físic o material, i 

segon pel que fa als hàbits socials. 

La ciutat jardí, per tant, tracta efectivament d’un projecte urbà, però també d’un projecte 

social en un context històric precís. 

Un cop definida aquesta primera concepció anglesa de les ciutats jardí, mirarem de 

transportar-la a la realitat del nostre territori. 



Estudi del teixit residencial de la Urbanització Mer idiana de Barcelona  1942 

 

 
18 

Per això, cal introduir un personatge clau en l’esdevenir d’aquesta mentalitat reformista. 

Cebrià de Montoliu va ser el màxim exponent i difusor de la idea de comunitat jardí a Catalunya. 

Montoliu veu la creació de les comunitats jardí, com l’única resposta possible als problemes 

que presenta la societat i el creixement urbanístic del moment. 

Un creixement que, des del seu entendre, és centralitzador, desordenat i que subratlla la 

distinció entre classes. 

Aquesta cita extreta d’un text de Montoliu ens deixa ben clar quina era la seva idea de 

creixement urbà. 

“Suburbios-Jardines.- Entiéndese por Suburbio-Jardín una colonia desarrollada en las 

cercanías de una ciudad ya existente, no como organismo cívicamente independiente, sino unida 

con la metrópoli, de la cual forma propiamente un barrio de habitación, si bien desarrollado, en loque 

a su objeto responda, bajo los mismos principios antedichos, que aseguren a sus moradorestodas 

aquellas ventajas estéticas, higiénicas y económicas que sean compatibles con la vidaurbana 

ordinaria.” 

Està convençut, que aquest model, és capaç de superar les dificultats de mobilitat que es 

plantegen en una ciutat com Barcelona, que és una distribució que no atempta contra l’estètica i que 

fins i tot millora la visual de l’entorn. 

També aposta per aquest projecte, perquè entén que és un manera de solucionar el 

problema creixent de l’allotjament, així com proporciona una font d’alimentació propera (hortets 

propis) i dóna lloc a una forma de vida i unes condicions molt higièniques i saludables, envoltats de 

natura i fent una vida en comunitat. 

Les comunitats jardí es caracteritzen per la utilització de tipologies edificatòries d’habitatges 

unifamiliars aïllats, bifamiliars i en filera majoritàriament, amb espais oberts privats. 

En resum, aquest nou plantejament, ha de servir per a organitzar l’incontrolable 

desenvolupament urbanístic d’acord amb les necessitats reals de la vida de la gent. 

Per a tenir una idea més concreat de com ell concebia aquestes comunitats creades a partir 

del creixement ordenat, aquí tenim algunes de les característiques essencials que ell creia que havia 

de tenir el projecte. 

Grandària Mitjana: el suburbi havia de tenir una mida determinada, controlable, per a tal 

d’afavorir les relacions veïnals i la governabilitat de la comunitat. 

Baixa densitat: les tipologies constructives de cases unifamiliars o bifamiliars que  ell entenia, 

eren les adequades per a aquest projecte, aporten aquesta característica al conjunt, fent-lo més 

acollidor i afavorint la qualitat de vida. 

Xarxa viaria complexa: aquest punt és molt important, ja que aquesta idea de comunitats 

mitjanes vinculades entre si, no s’entén, sense la concepció d’una xarxa de comunicació complexa i 

avançada, basada fonamentalment, en aquell moment, en el ferrocarril.  

Els serveis són un altre dels punts clau en aquesta proposta. Donen l’autosuficiència 

necessària a la comunitat per a tal d’evitar desplaçaments innecessaris. 

Els horts i els cultius integrats, aporten feina i productes de naturals a la comunitat, així com 

abarateixen els preus, ja que s’eliminen els costs de transport. 

El Centre Cívic: basat en l’antic fòrum romà, l’emplaça al vell mig de la urbanització i és el 

lloc on es prenen totes les decisions en comunitat, per tant, tots els veïns se senten participes del 

devenir del grup. 

Aquesta visió del creixement urbà, tant particular, estudiat i ben definit, no arrela a la 

Barcelona de l’època, degut a la manca d’estratègia urbanística a la ciutat i la falta de consciència 

social sobre el problema del desenvolupament de la capital catalana. 

Aviat però, aquesta idea de comunitat inicial de Howard i fins i tot la de Montoliu, més aviat 

abstracte, anirà perdent força davant la realitat material de la tipologia urbanística i residencial: les 

casetes amb jardí amb tots els avantatges de viure al camp i tenir la ciutat a prop. Això ens porta a 

ordenacions urbanes singulars en l’entorn on s’insereixen, que ens generen el que en podríem dir la 

“sensació de comunitat”, ja sigui per: les seves dimensions, pel tractament de l’espai obert, per la 

homogeneïtat de les edificacions o per les característiques de l’ordenació. 

 

Els cas que ens ocupa a nosaltres, el conjunts de la Meridiana, és a tals efectes, una 

comunitat jardí menor. Tot seguit, veurem què és el que la fa menor.  

És un conjunt d’una mida mitjana, conformada per cases en filera del tipus anglès, amb patis 

anteriors i posteriors, complementada amb blocs plurifamilars que li donen una mica més d densitat 

de població, però caracteritzada principalment, per les zones enjardinades que envolten tots i 

cadascun dels edificis de la urbanització i que són part d’aquesta aproximació del camp a la ciutat. 
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El punt que allunya més la Meridiana de les comunitats jardí, és precisament la idea 

d’autosuficiència. Si bé és cert que les casetes disposen de petits horts i cultius com preveia la idea 

original de Montoliu, cal recalcar, que el conjunt no es va dotar amb cap mena d’equipament ni de 

serveis. No hi ha locals a les plantes baixes de cap dels edificis plurifamiliars. No es va projectar ni 

construir cap escola, ni cap església, ni cap fàbrica, ni tan sols, el centre cívic, tant important per a 

desenvolupar i governar la comunitat.  

Això és degut al que dèiem abans sobre la realitat material del projecte. Acaba imposant-se 

la tipologia urbanística residencial en si mateixa, que no pas la idea de viure i involucrar-se en una 

comunitat on tots sumen pel bé comú. 

No cal ni dir, el que suposa avui en dir, un cop el conjunt ha quedat absorbit totalment pel 

creixement de la ciutat, tenir una casa de dues plantes amb jardí al mig de Barcelona.  

A Espanya,la idea de ciutat jardí, la podem relacionar estretament amb l’habitatge social. La 

podem associar concretament, a l’habitatge obrer de la postguerra construït en illa. Aquesta tipologia 

concreta, és la que defineix les intervencions que conformen illes sobre eixamples predissenyats, 

com seria el nostre cas, el de la Urbanització Meridiana. 

S’aprofiten les illes definides de l’eixample preexistent per a dimensionar la comunitat jardí, 

que s’adapta perfectament a l’escala de treball d’una illa, que no deixa de ser una distribució 

repetitiva i molt ben delimitada. 

La primera proposta d’habitatge unifamilar en filera a l’Eixample de Barcelona, va ser l’any 

1864, amb la realització del Passatge de Permanyer, entre Consell de Cent, Diputació i Pau Claris. 

Aquestes casetes baixetes i en filera disposaven també d’un pati anglès que els permetia una eixida 

i una zona d’hortet. Tot i així, aquesta intervenció, només és un antecedent a la família d’habitatges 

en illa, ja que no presenten més espais oberts qualificats i només responen a la intenció d’incloure 

diferents tipologies constructives (residencial en aquest cas) per a donar forma a un carrer interior de 

les illes de l’eixample. Si més no, deixa entreveure, que la idea que posteriorment s’aplicarà a la 

Meridiana, no neix del no res, sinó que és l’evolució d’una sèrie d’idees i que s’ha anat nodrint de 

l’experiència que donen altres actuacions relacionades. 

 

Fig 18: El passatge de Permanyer. La proposta incorpora l'habitatge unifamiliar en filera dins la trama de 
l'eixample (1864). Font: Les comunitats jardí a Catalunya de Jordi Franquesa 

 

El que va ser ja un antecedent clar del conjunt de la Meridiana de Barcelona, va ser el 

projecte de Jeroni Martorell. Un projecte de 1915, situat també en una illa de l’Eixample, entre els 

carrers de l’Agricultura, Pallars, al barri de Sant Martí de Provençals.  
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Va dissenyar una illa residencial que se subdividia en quatre parts iguals al voltant d’una 

plaça interior. La idea era combinar diferents tipologies, és per això que va projectar unes casetes 

aïllades i rodejades de jardí, unes en filera i d’altres aparellades de dues en dues, reproduint les 

tipologies típiques angleses. 

 

 

 

Fig 19: Projecte d'illa d'eixample de Jeroni Martorell (1915). Font: Les comunitats jardí a Catalunya de Jordi 
Franquesa 

 

Aquesta proposta introdueix l’habitatge unifamiliar en filera dins la trama de l’eixample. 

Va ser una espècie d’assaig, que després volia fer extensiu a d’altre illes. En total, es 

tractava de 74 habitatges classificats en diferents tipus: 

Tipo mínimo: constava de dues plantes, amb sala – menjador, cuina i bany a la planta baixa, i 

dos dormitoris al pis superior. 

Tipo medio: també de dues plantes, però amb tres habitacions i bany al pis superior. 

Tipo máximo: de tres plantes,amb menjador, cuina i un  dormitori a la planta baixa, dos 

dormitoris i un bany al primer pis i dues habitacions més al segon pis. 

Tipo chalet: també de tres plantes, connectades amb una escala d’amplada més generosa, 

cuina i rebost, menjador, bany i dormitori a la planta baixa. Tres dormitoris i bany al primer pis i una 

altra habitació al segon pis. 

 

El projecte definia que totes les habitacions tenien llum i vista directa als jardins o al carrer i 

que totes les cases disposaven de bany, lavabo i jardí. 

El traçat viari de l’interior de l’illa, era adequat a l’escàs volum de circulació que s’hi preveia. 

La plaça interior enjdardinada, estaria coberta de plantes i flors i aniria destinada al repòs de la gent 

gran i als jocs dels més petits. 

La majoria de les promocions d’habitatge social en illa però, són propostes realitzades per a 

l’Obra Sindical del Hogar. Se situaven, més aviat, a les afores de les ciutats importants, normalment, 

a les capitals de comarca del territori espanyol. Això respon a una iniciativa estatal de caràcter 

homogeni que pretenia solucionar el problema de la manca d’habitatge social del moment. 

 

 

Fig 20: Fragment del quadre de la localització de les comunitat jardí vers els nucli urbà del llibre de Jordi 
Franquesa titulat Les comunitat jardí de Catalunya, pàg. 310 
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4.2 Entendre els edificis 
 

Ha arribat el moment de desengrunar l’actuació de l’OSH ala Urbanització Meridiana, 

mitjançant l’estudi dels diferents edificis que la conformen. Com podem veure en la figura que 

segueix, dins del conjunt residencial de la Meridiana, trobem diferents tipologies d’edificis. 

 

 

Fig 21: Plànol de la tipologia dels blocs existents en el conjunt de la Meridiana 

 

Cada tipologia serà tractada independentment de les que l’envolten, de manera que quedin 

clares les característiques de cada unitat de forma aïllada. 

Al parlar de les variants tipològiques, començarem per a fer una distinció entre les que són 

unifamiliars i les que són plurifamiliars. D’aquesta manera, analitzarem primer els edificis 

plurifamiliars, que són els blocs B, B’ , C i D i posteriorment , entrarem amb més detall a les casetes 

en filera unifamiliars que conformen el perímetre de les illes de la Meridiana. Les estudiarem coma a 

edificis en si mateixes alhora que les descrivim i entenem com a habitatges. 

 

4.2.1 Blocs tipus B i B’  

Els Blocs B i B’, de planta rectangular, és repeteixen 6 

vegades dins del conjunt de la Meridiana. Són uns bloc lineals de 

planta baixa més 3 plantes pis i es troben escoltats a banda i 

banda per dos blocs del tipus C que més endavant estudiarem.  

 

Compten amb un total de 8 habitatges. No hi ha cap local i la planta baixa és exactament 

igual que les plantes pis.  

 

Els habitatges dels Blocs B (B1 i B2) i  B’ (B1’ i B2’) tenen cuina, sala - menjador, quatre 

habitacions, un bany i una terrassa. Les dimensions del bloc són de 8.05 metres de fondària, 21.8 

metres lineals de façana principal orientada a la banda de carrer i un altres 21.8 metres lineals de 

façana posterior orientada a la banda interior de l’illa on hi ha una gran zona enjardinada 

comunitària. 

 

La coberta és una coberta inclinada a 4 aigües i està realitzada amb teula ceràmica tipus 

àrab. L’estructura que li dona els pendents està formada per encavallades de fusta, que cobreixen 

tota la llum de forma perpendicular a la façana principal. 
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Característiques quantitatives: 

BLOC B i B’ Núm Plantes Núm. Blocs 
Núm. 

Habitatges 
Núm. Locals 

Sup. 

Const./plant

a (m2) 

Sup. Útil 

mitjana 

habitatge 

 

PB + 3PP 12 96 0 155.55 74.1 

Totals del 

conjunt 
- 166 406 0 495.8 67.24 

Comparativa - 7.23% 23.65 % - 31.37% Superior 

 

Pel que fa a la façana, cal destacar que el cos central de la mateixa, sobresurt de la resta del 

pla de façana, uns 15 centímetres. Això li dona importància a la zona de la porta principal i li resta la 

linealitat pròpia del a disposició simètrica de les obertures. 

És una façana austera, sense elements distintius ni decoratius, més enllà del arcs de mig 

punt de les obertures de l’última planta i la porta d’entrada. 

 També hi ha una petita motllura perimetral que marca la rasant del forjat de planta baixa, 

que es troba en alguns casos aixecat del nivell del carrer degut al pendent del terreny. 

 

Fig 22: Fotografia actual de les finestres amb arcada de la façana principal dels Blocs B 

 

Els ampits de les finestres tenen unes motllures senzilles més aviat pensades des d’un punt 

de vista pràctic per a evitar el degoteig d’aigua de pluja cap a la façana, que no pas decoratiu.  

 

Fig 23: Fotografia actual de les motllures dels ampits de finestra del conjunt 

La porta d’entrada és de ferro forjat i vidre translúcid. No està emmarcada amb cap element 

decoratiu i s’hi accedeix mitjançant una sèrie canviant d’esglaons (depenent del desnivell del 

terreny) fets d’obra amb maó de pla col·locat a plec de llibre.  

 
 

Fig 24: Fotografia de la porta principal del bloc amb els esglaons de maó de pla col·locats a plec de llibre 
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4.2.2 Bloc tipus C 
El Bloc C, també és un bloc lineal, una mica més baixet 

que l’anterior, només té planta baixa i dues plantes pis, però 

esta coronat amb una coberta plana transitable pavimentada 

amb ceràmica, accessible per a tots els veïns.  

 

Els habitatges del bloc C (C1 i C2) són 6 i tenen la següent distribució: sala – menjador, 

cuina, tres habitacions, un bany  un petit safareig i una terrassa, només accessible des d’un dels 

habitatges. 

 La fondària del bloc és de 10 metres tot i que hi ha una part on només arriba fins als 5.70. La 

façana principal és perpendicular a la dels blocs anteriors i està orientada a la placeta d’accés 

principal, que actualment, se li ha donat la funció d’aparcament restringit només per a veïns. 

El bloc té una longitud de 12.75 metres. La façana posterior, dóna a la zona de jardí interior i 

no és lineal, ja que té una part retirada uns 4 metres respecte l’altra. 

Característiques quantitatives: 

BLOC C 
Núm 

Plantes 

Núm. 

Blocs 

Núm. 

Habitatges 

Núm. 

Locals 

Sup. 

Const./pla

nta (m2) 

Sup. Útil 

mitjana 

habitatge 

 

 
PB + 2PP 24 144 0 126.91 61.10 

Totals del 

conjunt 
- 166 406 0 495.8 67.24 

Comparativa - 14.46% 35.47 % - 25.59% Inferior 

 

La façana és gairebé igual que la del bloc anterior, ja que forma part del mateix edifici (en 

forma de U). Però, en aquest cas, s’hi ha incorporat un element decoratiu que no hi havia a la façana 

principal del bloc B. Les finestres de la sala i del terrat, a més de les motllures citades anteriorment, 

tenen una gelosia de ceràmica d’uns 35 centímetres d’alçada a la part baixa, que abasta tota 

l’amplada de la finestra. Això si, totes les obertures segueixen la mateixa rasant de les finestres del 

bloc B. 

 

Fig 25: Fotografia de la gelosia ceràmica de la finestra del terrat del Bloc C (estat actual) 

 

La porta d’entrada és exactament igual que la del bloc anterior, de dos fulls i emmarcada dins 

d’un arc de mig punt de 2.70 metres d’alçada i precedida dels esglaons a plec de llibre comentats a 

l’apartat anterior. També presenta la motllura perimetral que li dona continuïtat a la façana enllaçant 

els 3 blocs del mateix edifici. 

 

Fig 26: Fotografia de façana principal del Bloc C (estat actual) 
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4.2.3 Bloc tipus D 

 El bloc D , igual que els anteriors, també és de tipus 

lineal. Està format per dos cossos: un, de planta baixa més dues 

plantes pis i coberta plana transitable. L’altre, de planta baixa 

més tres plantes pis amb coberta inclinada de teula ceràmica 

àrab a quatre aigües.  

Dóna cabuda a 7 habitatges (D1 i D2) amb una distribució semblant a les que hem vist fins 

ara: sala- menjador, cuina, tres habitacions, un bany i una petita terrassa cantonera. 

El bloc té unes dimensions de 17.78 metres de façana, tant principal com posterior i, pel que 

fa a la fondària, el cos de PB+3 mesura uns 8.85 metres i el de PB+2 està retirat uns 40 centímetres 

respecte l‘altra. 

Característiques quantitatives: 

BLOC D 
Núm 

Plantes 

Núm. 

Blocs 

Núm. 

Habitatges 

Núm. 

Locals 

Sup. 

Const./pl

anta (m2) 

Sup. Útil 

mitjana 

habitatge 

 

PB + 2PP 

PB+3PP 
6 42 0 131.77 62.38 

Totals del conjunt - 166 406 0 495.8 67.24 

Comparativa - 3.61% 10.35 % - 26.58% Inferior 

 

Les façanes segueixen si fa no fa el mateix esquema i simetria que les que hem comentat 

fins ara. Les obertures tenen les mateixes motllures d’ampit, algunes finestres estan decorades a la 

seva part inferior amb la gelosia descrita en el Bloc C i les del pis superior, estan emmarcades en un 

arc de mig punt.  

Hi ha una motllura lineal que ressegueix tota la façana principal a l’alçada del paviment del 

forjat del primer pis i la porta principal d’entrada, en aquest cas, no està sota una arcada, però està 

emmarcada per unes motllures i uns relleus que li donen un aire més majestuós. 

La façana posterior només té obertures de finestra, seguin si fa no fa, el mateix patró que el 

de la façana principal. El cos central de la façana, sobresurt uns 40 centímetres , això trenca la 

monotonia de la façana i li dóna un altre ritme i una cadència diferent. 

El ràfec de coberta inclinada sobresurt uns 45 centímetres respecte la línia de la façana. Està 

rematat amb una canal de recollida d’aigua pluvial que desemboca als baixant principals. 

 Aquesta façana posterior, dóna a la part de jardí, no sabem com estava pensat originalment, 

però avui en dia, és un jardí privat de la propietat, esta tancat i només hi tenen accés els veïns. 

 

Fig 27: Fotografia de la façana posterior del BLOC D ( estat actual) 

 

4.2.4 Caseta en filera tipus A1 

La casa A1 és una casa en filera de planta baixa més 

pis amb coberta inclinada i amb una mica de pati o hortet, com 

deien a l’època, a la part del darrera. És una casa unifamiliar 

cantonera, de manera que, a part de l’hortet, té una mica de 

jardí a l’entrada principal, i per un dels laterals. 

Pel que fa a la distribució interior, està organitzat de la següent manera: 

A la planta baixa, hi ha la sala – menjador, la cuina i una habitació. 

A la planta pis hi ha la zona de nit, on trobem les altres quatre habitacions i un bany. 
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Les dimensions d’aquesta caseta són, 5.60 metres de façana principal i un 8.50 metres de 

façana lateral que li donen la fondària. 

Característiques quantitatives: 

CASA A1 
Núm 

Plantes 

Núm. 

cases 

Núm. 

Habitatges 

Núm. 

Locals 

Sup. 

Const./pl

anta (m2) 

Sup. Útil 

mitjana 

habitatge 

 

PB + 1PP 40 40 0 40.09 72.14 

Totals del conjunt - 166 406 0 495.8 67.24 

Comparativa - 24.10% 9.85 % - 8.09% Superior 

 

Les façanes no tenen cap element decoratiu que les distingeixi, més enllà d’un ràfec d’obra i 

teula àrab que cobreix l’amplada de la porta d’entrada per a protegir de la pluja.  

 

Fig 28: Fotografia dels anys 40 de la façana de les casetes on filera on es pot distingir l'element volat amb 
acabat ceràmic que protegeix la porta d'entrada a una de les casetes tipus A1. Font: Llibre La Urbanització 

Meridiana de Mercè Tatjer. 

 

La façana principal està orientada a la zona del carrer, on trobem una mica de parcel·la que 

conforma l’entrada a l’habitatge. A la part de darrera, hi trobem un altre trosset de terreny on hi ha 

l’hortet, que com ja hem dit abans, estava dedicat al cultiu de subsistència. 

Tot el terreny que envolta les casetes en filera, tan per la part de façana principal, com per la 

part posterior, avui en dia es troben vallades amb murets d’obra per a delimitar les propietats.  

Ens consta però, que en el projecte original i en els primers anys de vida de la urbanització, 

aquestes divisions físiques de la propietat en el terreny eren inexistent. Les majoria de les parcel·les 

no estaven vallades, i segons testimonis de l’època, les poques que tenien algun tipus de 

delimitació, era una separació vegetal del propi ús de conreu a la part posterior  o feta amb matolls i 

arbustos a la façana principal.   

 

Fig 29: Fotografia dels anys 40 on s'aprecia que les casetes en filera no disposaven d’una tanca d’obra que 
delimités el jardí d’entrada. Com a molt hi havia un tancat combinant pilarets d’obra i elements vegetals tipus 

arbust. Font: Llibre La Urbanització Meridiana de Mercè Tatjer. 

 

4.2.4 Caseta en filera tipus A2 

La casa A2 és també una casa en filera de planta baixa 

més pis amb coberta inclinada a dues aigües i amb les mateixes 

dimensions de pati a la part posterior.  
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És una casa unifamiliar entre mitgeres, podríem dir que aparellada, de manera que, a part del 

patí, no té més jardí que el de l’entrada principal, ja que queda delimitada per les edificacions 

veïnes. 

La distribució interior, és força similar a la de la casa A1. 

A la planta baixa, hi ha igualment, la sala – menjador, la cuina i una habitació. 

A la planta pis en canvi, a més a més de trobar-hi el bany i la resta d’habitacions, tres en 

aquest cas, hi ha també una petita terrassa retirada uns 65 centímetres de la façana principal, i un 

petit safareig per a fer la bogada, orientat a la zona del pati posterior.  

Amb 5.80 metres de façana principal i un 7.40 metres de fondària, queda un metre i mig 

retirada de la línia de façana de la casa contigua A1. 

 

Característiques quantitatives: 

CASA A2 
Núm 

Plantes 

Núm. 

cases 

Núm. 

Habitatges 

Núm. 

Locals 

Sup. 

Const./pl

anta (m2) 

Sup. Útil 

mitjana 

habitatge 

 
PB + 1PP 84 84 0 41.48 70.61 

Totals del conjunt - 166 406 0 495.8 67.24 

Comparativa - 50.60% 20.69% - 8.37% Superior 

 

La porta d’entrada queda emmarcada visualment per una arcada de mig punt que hi ha a la 

façana i que dóna accés a la porta d’entrada, situada uns 65 centímetres més endins. Aquest espai 

cobert que queda entra la volta de la façana i la porta principal dóna aixopluc, de manera, que ja no 

fa falta ràfec. 

 

Fig 30: Fotografia actual de la porta d'entrada de les casetes en filera del tipus A2, retirada de l’obertura en arc 
de mig punt de la façana principal. 

 

La obertura de la terrassa de la façana principal, està decorada a la seva part més baixa, 

amb peces ceràmiques apilades a trenca juntes formant una gelosia d’uns 35 centímetres d’alçada. 

 

 

Fig 31: Fotografia de l'estat actual de la façana on es veuen les obertures balconeres amb ampit de gelosia 
ceràmica. Actualment, els veïns han convertit el balcó en una finestra i s'hi ha fet posar instal·lat persianes. 
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Fig 32: Fotografia actual de la façana principal de les casetes A1 i A2. Costar trobar dos veïns que s’hagin 
posat d’acord a l’hora de reformar els elements de façana seguint un mateix criteri estètic, la qual cosa, a fet 

perdre gran part e la uniformitat que tenia la façana original. 

4.3 Entendre l’habitatge 
Arribats a aquest punt, havent caracteritzat tots els bloc i les casetes que conformen la 

urbanització, ens centrem ara, en els propis habitatges. 

Per a seguir un ordre i tenir una referència clara de quins són els habitatges que estem 

estudiant en cada cas, s’ha utilitzat la següent nomenclatura: 

Els habitatges de les casetes unifamiliars perimetrals de l’illa, reben el mateix nom que les 

pròpies cases A1 i A2. 

Els habitatges dels blocs plurifamiliars, els identificarem mitjançant un número que 

acompanyarà a la lletra del bloc on es troben. Aquest número serà un 1 si estem parlant dels 

habitatges que queden més propers a la desembocadura de l’escala, o un 2, si són els que queden 

més allunyats: 

X1 -> habitatge més proper a la desembocadura de l’escala.  

X2 -> habitatges més allunyat de la desembocadura de l’escala. 

Així doncs, analitzarem l’orientació, la distribució, les superfícies i la relació que s’estableix 

entre elles en els habitatges de la Urbanització Meridiana. Aquestes dades ens permetran extreure 

algunes conclusions de la manera d’entendre l’habitatge que tenien a aquella època i podrem 

contraposar-la a la d’avui en dia. 

4.3.1 Entendre les Casetes A1 i A2 
Les casetes en filera que presideixen en primer pla les 3 illes de l’Eixample on se situa la 

Urbanització Meridiana, són casetes unifamiliars de PB + PP. 

Estan aparellades formant majoritàriament grups de 6, tot i que en les illes que no són 

senceres, les trobem en grups de 7. 

Amb una superfície aproximada de 40 m2 per pis, tenen les següents distribucions: 

Caseta A1 

 

Caseta A2 
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CASETA EN FILERA A1 

 

 

Fig 33: Plànol de distribució Casetes en filera tipus A1 

 

 

 

CASETA EN FILERA A2 

 

 

 

Fig 34: Plànol de distribució Casetes en filera tipus A2 
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4.3.2 Entendre els habitatges dels blocs B, B’, C i D  
 

Habitatges tipus B1 i B2 

Els habitatges que trobem en el Bloc tipus bé, tenen una superfície regular de més de 70 m2 

amb sala - menjador, cuina, 1 bany, quatre habitacions, a més d’una petita galeria o terrat cantoner 

molt assolellat i ventilat. 

La petita superfície del rebedor està delimitada per una paret mestra paral·lela a les façanes 

que divideix l’espai en dues zones clarament distingibles:  

• Zona de Nit: orientada a la plaça interior (banda de carrer) hi trobem tres habitacions.  

• Zona de Dia: orientada a la zona de jardí interior de la Urbanització, hi trobem la resta 

de peces i una habitació que queda orientada al revés que les altres. 

Una de les característiques principals de la distribució d’aquest bloc, és que la cuina no té 

finestres a façana i per tant, ventila a través del terrat que li és contigu. 

El bany en canvi, ventila per si sol mitjançant una obertura a façana un mica més petita que 

la resta de finestres. 

Els dos habitatges B1 i B2 que trobem a  cada planta del Bloc B, no són simètrics, degut a 

l’alineació duna de les parets interiors, amb la de la caixa d’escala. Això fa, que el B2, tingui més 

superfície a la cara de la façana principal i per tant, permet guanyar uns metres a una de les 

habitacions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquestes són les distribucions del B1:  

 

 

HABITATGE B1 

 

Fig 35: Plànol de distribució habitatge tipus B1  
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Distribució del B2 

 

HABITATGE B2  

 

Fig 36: Plànol de distribució habitatge tipus B2 

 

 

Habitatges tipus B1’ i B2’ 

Aquests dos habitatges són els corresponents al que hem anomenat Bloc B’. El Bloc B’ és 

una variació del Bloc B que ja hem vist fins ara. 

Aquesta variació afecta des de l’estructura a la distribució interior, passant per la façana i les 

seves obertures. 

Si ens plantem al vell mig d’un dels jardins interiors de la Urbanització Meridiana, podem 

apreciar certes diferencies entre les façanes posteriors dels quatre blocs que ens queden a la vista. 

Aquestes diferències són fruit de la variació de les distribucions interiors de dos dels blocs 

respecte les que acabem de veure (B1 i B2). 

Així doncs, el Bloc B’, al qual hem tingut accés, és la distribució oposada del bloc B. És a dir, 

ara la zona de nit està orientada al jardí interior i la zona de dia, està encarada a la banda de carrer. 

Això és una fruit del canvi de situació de la paret mestra que separa els dos espais. Al trobar-

se situada més a prop de la façana posteriors, fa que l’obertura d’accés a la sala – menjador estigui 

a l’altra banda. D’aquesta manera, s’evita obrir un pas tan gran a la paret mestra i haver-lo de 

reforçar amb una jàssera. 

En aquests habitatges, trobem la cuina a la banda de façana principal i ja no pot ventilar a 

través del terrat cantoner posterior, de manera que aquí si, les cuines tenen finestra a l’exterior. 

El bany manté la mateixa situació i també ventila a través d’una finestreta a la façana lateral. 

Aquestes són les dades de distribució del B1’: 
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HABITATGE B1’  

 

 

Fig 37: Plànol de distribució habitatge tipus B1' 

 

Aquestes són les dades de distribució de l’habitatge B2’ 

 

 

HABITATGE B2’  

 

Fig 38: Plànol de distribució habitatge tipus B2' 

 

El motiu del canvi de distribució en aquests blocs, respecte els blocs tipus B, és que se’n 

volia mantenir la orientació cardinal de les peces. Així doncs, com que els blocs B i B’ es troben 

situats a l’interior de l’illa, i oposats entre si, van variant la seva orientació respecte al nord. L’única 

manera de mantenir el mateix assolellament a les diferents peces dels blocs b’, era fent aquesta 

variació a la distribució.  

Així doncs, tenim les zones de dia de tos els blocs (tant B com B’) orientades a la cara nord, 

nord-est. I pel contrari, trobem les totes les zones de nit orientades a la cara oposada, sud, sud-oest. 
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 Habitatges tipus C1  

L’habitatge 1 del bloc C (C1) està composat per les següents peces: sala – menjador, cuina, 

un bany, tres habitacions i safareig. A més a més, compta amb una petita terrassa a la banda de 

façana.  

Té una superfície útil total de 60.90 m2 distribuïda de la següent manera:  

 

 

Totes les peces són exteriors, de manera que tenen llum natural i ventilació, a excepció del 

bany que ventila a través del safareig. 

L’orientació de les peces fa que només la sala – menjador i el terrat donin a la façana 

principal. La resta d’estances esta orientades a la zona enjardinada interior de l’illa. 

Cal destacar de la distribució, l’absència de passadissos a qualsevol altre element de 

distribució. La sala – menjador dóna accés a la resta d’estances, ja siguin cuina, bany, habitacions o 

terrat.  L’única peça que no està directament comunicada és el safareig, el qual s’hi accedeix des del 

bany o la cuina depenent del cas. 

 

HABITATGE C1  

 

Fig 39: Plànol de distribució habitatge tipus C1 
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Habitatge tipus C2  

L’habitatge tipus 2 del bloc C, està format pels mateixos elements que hem vist a l’1, 

exceptuant el terrat. Tot i així, té una mica més de superfície útil, uns 61.30 m2. En aquesta taula es 

presenta la relació d’espais i metres quadrats de l’habitatge en qüestió: 

 

 

Pel que fa a la resta de la distribució,  només canvia la geometria i les dimensions de les 

peces. Igualment, tot dóna a l’exterior, a excepció del bany, que com em vist abans, ventila a través 

del safareig.  Això dóna molta ventilació i llum natural a tot el pis. 

HABITATGE C2  

 

 

 

Fig 40: Plànol de distribució habitatge tipus C2 

 

 

 

 

 



Estudi del teixit residencial de la Urbanització Mer idiana de Barcelona  1942 

 

 
34 

Habitatge tipus D1 

Aquest habitatge està compost per les mateixes peces que hem vist fins ara i en aquesta 

taula se’n detallen les dimensions. 

 

Les 3 habitacions donen a la façana posterior, on hi ha la zona de jardí, més tranquil·la i apta 

pel descans. La resta d’elements de la distribució, estan orientats a la façana principal i tots 

disposen de  ventilació a excepció del bany i la cuina, que aprofita l’obertura de la peça contigua, el 

terrat (model que es ve repetint respecte als altres blocs en el cas del bany). 

En aquesta tipologia d’habitatge tampoc hi ha passadís ni rebedor, de manera que tot es 

accessible des de la sala – menjador.  

HABITATGE D1 

 

 

 

Fig 41: Plànol de distribució habitatge tipus D1 
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Habitatge tipus D2 

La segona tipologia d’habitatge del bloc D, està distribuïda de forma idèntica a la del D1, amb 

una particularitat que el fa molt diferent: fa cantó. Aquest detall influeix molt positivament en la 

qualitat de vida, tant per la il·luminació com per la ventilació. 

 

 D’aquesta manera, i repetint la mateixa orientació que en l’habitatge anterior, en aquest cas, 

la cuina disposa d’una obertura directa a la zona de jardí. Això permet que la renovació d’aire no 

s’hagi de fer a través d’un altre element independent. 

En tots dos casos, tant en el D1 con en el D2, queda ben clarament ordenada i diferenciada 

la zona de dia de la zona de nit, tot i que la orientació cardinal varia depenen de la situació de cada 

bloc dins de l’illa i les illes veïnes. 

 

HABITATGE D2  

 

 

 

Fig 42. Plànol de distribució habitatge tipus D2 
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4.4 Espai lliure i teixit viari 
 

Està clar que el principal encant d’aquesta urbanització és l’espai lliure i les zones 

enjardinades.  

La distribució i la orientació dels blocs afavoreix la creació d’aquests espais de descans, de 

naturalesa i de tranquil·litat, alhora que permeten la interacció veïnal i promouen la convivència en 

comunitat. 

Les cases baixetes de primera línia de carrer i la distància que separa els blocs més alts 

entre ells, permet l’entrada de llum i ventilació a tots els habitatges. Una disposició que sens dubte li 

dóna un valor afegit al conjunt, ja que gairebé tots els espais interiors dels habitatges tenen 

obertures a l’exterior i per tant ventilació i llum natural durant tot l’any. 

 

Fig 43: Esquema de la distribució dels blocs i les zones verdes dins de l'illa principal. Font: Les comunitats 
jardí a Catalunya de Franquesa, Xavier 

En el projecte original, tal com ja s’ha explicat abans, aquestes zones verdes estaven obertes 

al públic, de manera que l’accés era lliure i servien com a pas entre els blocs per a fer drecera 

creuant la urbanització. 

Posteriorment i després d’uns quants anys de mal ús per part de la gent del barri,  es va 

decidir tancar els accessos i restringir-lo només als veïns, de manera que es pogués dur a terme un 

manteniment d’aquestes zones per tal de preservar-les per a generacions futures. 

Com és mostra en la figura anterior, on queda patent la combinació de vials, accessos i 

zones verdes, podem veure que al tancar aquestes obertures de pas al xamfrans de l’illa, les 

casetes en filera que fan cantó (tipus A1) han guanyat superfície de jardí propi en perjudici de l’espai 

de la comunitat. 

Actualment s’accedeix a la zona de pati interior a través d’un porta tancada amb clau situada 

a la banda de la façana lateral dels Blocs C. 

Aquest accés permet recórrer tot el perímetre dels diferents edificis per una vorera 

pavimentada de 1,20 m d’amplada.  En algun d’aquest patins interiors enjardinats, hi trobem algun 

arbre que dona ombra als bancs de fusta col·locats estratègicament, per a gaudir de la calma i 

evadir-se del ritme frenètic de la situat que t’espera a menys de 50 metres. 

 

Actualment la Urbanització Meridiana segueix sense comptar amb cap local comercial dins la 

seva superfície. De manera que pel què fa a l’autosuficiència del conjunt, mai ha estat un projecte 

efectiu.  

Els conreus d’hortet particulars per a les casetes en filera, només representaven una 

agricultura de subsistència per als propietaris, ni tan sols per a tota la comunitat. 

Això, sumat a l’evolució dels sectors industrials i de la societat, ha fet que avui en dia, no 

quedi cap hortet a la urbanització, i que tots els patis d’aquestes casetes estiguin pavimentats i 

adequats a d’altres usos. 

 

Pel que fa a les comunicacions, la zona on es va emplaçar el conjunt, ja era una zona en 

expansió i em grans possibilitats de creixement, gràcies, en part a l’existència del ferrocarril i de 

l’Avinguda Meridiana. 

La construcció del metro per sota d’aquells terrenys a l’època i la quantitat d’estacions 

pròximes a la urbanització (L1, L5 i Rodalies) han fet del conjunt, un racó on fer-hi vida.  

Ofereix tots els avantatges de viure en una gran ciutat com Barcelona, i intenta pal·liar amb 

força èxit els inconvenients d’espai, de llum, de jardí i de comunitat que això suposaria.
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5 LA QUALITAT CONSTRUCTIVA 

 

Gràcies al plec de condicions que es conserva a l’arxiu del Patronat Municipal de l’Habitatge 

de Barcelona, podem saber com estava projectat tot el conjunt, fins i tot, les dosificacions i les 

quantitats de materials que es van necessitar, i que venen parcialment detallades en els capítols 

d’amidaments i pressupostos del projecte original. 

Tot i així, amb les evidències i la informació reunida per a aquest estudi, no es pot assegurar 

amb certesa absoluta, que es duguessin a terme totes les partides tal qual quedaven definides en el 

plec de condicions.  

D’altra banda i com es veurà a continuació, hi ha partides que estan descrites d’una forma 

genèrica, que no defineixen la solució constructiva concreta que es farà servir, o fins i tot, donen 

diferents solucions a criteri de l’Instituto Nacional de la Vivienda. 

 

Fonaments 

La construcció de fonaments mitjançant formigó en massa era la tècnica més estesa a 

l’època, per la a seva facilitat de posada en obra i sobretot, per a la seva rapidesa d’execució. 

Això donava certa agilitat a la construcció, i afavoria la seguretat a peu d’obra, reduint les 

possibilitat de que es produïssin despreniments de terra. 

Segons el plec de condicions del projecte, la fonamentació emprada en els blocs del conjunt 

de la Meridiana, consistia en la perforació d’un pous de 90 centímetres de diàmetre, de profunditat 

variable. Anaven a buscar el terreny òptim on assentar la construcció. Aquests pous, omplerts de 

morter de formigó, equidistaven com a molt, 5 metres els uns dels altres i anaven perfectament 

travats mitjançant uns arcs de morter de formigó de 120 centímetres a l’arrencada i 60 centímetres a 

la zona de la clau. 

Tot i això, els estudis moderns del terreny que s’han dut a terme per  la realització de les 

obres d’ampliació del metro de Barcelona i del Ferrocarril (Estació de la Segrera), sembla ser que 

han descobert, que aquests fonaments que estaven prevists al projecte, no es van arribar a construir 

mai en les casetes en filera del conjunt de la Meridiana, deixant-les sense fonamentació de cap 

mena, més enllà d’una verdugada de 50 cm d’alçada de formigó en massa sota les parets de 

càrrega. 

Estructura vertical 

Els edificis del conjunt de la Meridiana, estan construïts mitjançant el sistema d’estructura 

vertical més estès durant l’època, que consistia en aixecar murs de càrrega paral·lels a les façanes. 

Aquests blocs disposen de tres parets de càrrega, dues de les quals són les façanes de 29 

centímetres de gruix i la tercera, és una paret de 14 que està situada entremig de les dues anteriors. 

Fig 44: Plànol de crugies del Bloc B 

 

TAULA ERSUM DE LA LLUM DE LES CRUGIES (m) 

 BLOC B BLOC B’ BLOC C BLOC D 

CRUGIA 1 4.35 3.05 5.40 4.45 

CRUGIA 2 2.95 4.25 3.85 3.25 

 

A diferència de la majoria de les construccions de l’època, les parets de tancament de façana 

dels edificis objecte d’estudi, no estan construïdes amb fàbrica de maó, tot i que estaven projectades 

amb  “fabrica de ladrillo de 30 cmts. formadas por pared exterior de 15 cmts. y tabiques de “maho” 
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por su parte interior  o con bloque de hormigón”, finalment, segons hem pogut comprovar a ull nu a 

través d’algun despreniment de l’arrebossat d’acabat de façana, es van aixecar amb bloc de formigó. 

 

Fig 45: Fotografia actual d’un despreniment de l'arrebossat de façana on es veuen els blocs de formigó que 
conformen la paret de 30 centímetre de gruix. 

 

 “Debajo de todas las paredes perimetrales, medianeras, y de carga se construirá un zócalo 

de 50 cmts. de altura, desde la rasante del terreno natural, formando con hormigón en masa de 

cemento y arena, con una riqueza mínima de 200 kilogramos por metro 3., y tendrán un espesor los 

muros exteriores, de 400cmts.,este zócalo a su vez, servirá de muro de contención del 

terraplenado.” 

Els elements de trava de l’estructura, eren les parets mitgeres, la caixa d’escala de 15 cm i el 

paredó de 10 cm que separava els habitatges entre si, tots ells fets de fàbrica de maó. 

 

Sostres 

En el plec de condicions no queda especificat quina serà la tipologia de sostres emprada 

 “No se determina concretamente cuál de los sistema o elementos constructivos se vaya a 

adoptar en definitiva, dependiendo de los tipos y calidades de los materiales que en el momento 

oportuno de realizarse el trabajo de forjados horizontales, sea posible encontrar, y previa consulta 

con los Arquitectos Directores”. 

 

 

 Tot i això, es fa la següent valoració de cara al pressupost: 

 “Para los efectos del presupuesto se ha previsto el tipo de techo isotérmico, consistente en 

tableros de piezas huecas, sobre nervaduras de cemento armado. 

 Aquests tipus de sostres són els forjats unidireccionals de biguetes prefabricades 

autoresistents de formigó. Els revoltons que alleugeren l’estructura, segons la manera de construir 

de l’epoca detallada en el llibre Cómo debo construir, de P. Benavent, suposem que devien ser fets 

de morter de guix, per tant, podem deduir que la distància d’entrebigat eren unes 70 centímetres. 

 

Fig 46: Detall constructiu del sostres armats del conjunt de la Meridiana. 

 

El cantell d’aquests sostres és de 25 cm, amb 5 cm de capa de compressió de formigó no 

armada. Amb els gruixos dels acabats del paviment i l’enguixat, s’arriba als 30 centímetres de 

cantell. 

Segons el plec, es buscava una resistència de forjat de 300 kg / m2. 

En aquesta època es construïen els forjats sense congreny. Aquest element estructural avui 

en dia és una part fonamental de l’estructura ja que li dóna rigidesa, trava i monolitisme. 

En el projecte de la Meridiana, no es té constància de l’existència de congrenys perimetrals 

de forjat. El que si que queda reflectit és un massissat de 15 cm de formigó a la part alta de totes les 

parets que hagin de rebre càrrega. 
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“El coronamiento de las paredes en cada piso irá bien enrasado formando un arriostrado de 

hormigón, de una altura no inferior a 15 cmts. por el ancho de la pared.” 

 

Coberta 

Dins del conjunt de la Meridiana, trobem dos tipus de coberta: 

1. Coberta plana transitable (conformen el terrat dels Blocs tipus C) 

2. Coberta inclinada (en la resta dels edificis) 

 

1. La coberta plana transitable dels blocs C, és la que s’anomena comunament, com una 

coberta ventilada a la catalana. 

És una de les tipologies de coberta més usades en llocs de clima càlid i amb estius calorosos. 

La cambra d’aire que incorpora està ventilada, de manera que la seva funció principal és 

atenuar les altes temperatures de la part superior de la coberta. Això fa que no sigui necessària una 

barrera de vapor. La mateixa ventilació, impedeix qualsevol tipus de condensació. 

 

Fig 47: Detall constructiu de la junta de dilatació de la coberta plana transitable dels blocs B del conjunt de la 
Meridiana 

Està construïda amb un pendent molt baix, d’entre l’1% i el 3%, que li permet ser utilitzada 

com a terrassa.  

“Sobre el techo de la última planta en la parte donde hay proyectada azotea, se formará ésta 

con cámara de aire libre dilatación, constituida por tabiquillos cada 57 cmts. entre sus ejes, y 

tableros o solera de 2 gruesos de rasilla y 1 grueso de rasilla recortada, que formará el solado. Se le 

darán las correspondientes pendientes de un 3 % aproximadamente, para la rápida evacuación de 

las aguas pluviales y de baldeo.” 

L’ampit de coberta té una alçada d’uns 80 cm i està regruixat a la part inferior, de manera que 

deixa pas i evacua l’aire de la cambra ventilada a través d’unes obertures reixades a la cara interior 

d’aquest ampit. 

 

Fig 48: Fotografia de la coberta planta transitable del Bloc C on es veuen les reixes de ventilació de la coberta 
catalana 

2. La coberta inclinada de teula ceràmica tipus àrab a 4 aigües és la que predomina en 

el conjunt objecte d’estudi. 

Està formada per encavallades de fusta que recolzen a les parets de càrrega de façana, 

cobrint d’aquesta manera, tota la llum, a raó de una encavallada cada 3.5 o 4 metres. 

“Cumpliendo las disposiciones vigentes contenidas en el Decreto de 11 de marzo de 1941, 

sobre restricciones en el uso del hierro en la edificación, se construirán las armaduras de cubierta; 

de madera o de hormigón armado, en aquellos casos en que económica o técnicamente así 

convenga, y puedan ser moldeadas en la misma obra y requieran poco encofrado” 

Són encavallades triangulades que reparteixen molt bé les tensions i arriben a cobrir unes 

llums de fins a 8.5m. Aquesta subestructura li dóna el pendent necessari a la coberta inclinada per a 

recollir les aigües pluvials que s’evacuen a través de les canals i els baixants de fibrociment. 
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 “Se ha calculado el armazón para poder resistir una carga o presión accidental y peso propio 

de 300 kilos por metro 2, de proyección horizontal.” 

“Sobre el armazón formado por las armaduras antes citadas, distanciadas 1 metro entre ejes, 

se procederá a la parte de cubrición, con un machihembrado cerámico de 45 x 21 x 3 o 4 cmts., del 

tipo “Tarrasa”, con teja de canal o curva “árabe”.” 

 

 

Fig 49: Detall constructiu de la coberta inclinada original, feta amb encavallades de fusta del blocs del conjunt 
de la Meridiana 

 

Actualment, no queda ni rastre d’aquest tipus d’estructures de fusta, ja que van ser 

substituïdes en una reforma posterior, per a perfils metàl·lics moderns i envans conillers per a la 

formació dels pendents. 

  

Escales 

Les escales de les casetes en filera estan fetes amb volta de maó de pla recolzades sobre 

una paret de 15 cm també de fàbrica.  

 “Se construirán tabicadas con 3 huecos de rasilla, el primero recibido con yeso y los 

restantes con mortero de cemento Portland, o indistintamente con 1 grueso de rasillas y otro de 

ladrillo “mahó”. 

 “Los peldaños que forman las escaleras principales, serán de cemento y granito de mármol 

de la entonación que en su día se someta a elección, entre varias muestras; a los Arquitectos 

Directores.” 

Els esglaons de la porta principal que salven el desnivell a l’entrada dels Blocs B i C, són de 

maó de pla col·locat a plec de llibre. 

 

Fig 50: Fotografia actual dels esglaons de la porta principal dels blocs B i C fets amb maó de pla a plec de 
llibre 

“Los peldaños exteriores de entrada a la planta baja, se forjarán con ladrillo cerámico al 

natural, colocados a sardinel.” 

Pel que fa a les escales interiors dels blocs, no estan fetes amb volta de maó de pla, si no 

amb llosa massissa.  

 

Envans 

Les divisions interiors són de fàbrica de maó foradat estàndard col·locats de cantell, tal com 

explica el plec de condicions: 

“Se construirán de panderete con ladrillos de 1/4, de las dimensiones normales de 29 x 14 x 

4.2 cmts. recibido con yeso negro.” 

 

Obertures 

En el conjunt de la Meridiana, podem trobar fins a 4 tipus d’obertures diferents. 
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• Finestra amb llinda horitzontal: Aquestes obertures són les que predominen en les façanes 

de tots els blocs. Són quadrades o rectangulars, sense cap decoració ni marc de pedra que 

les envolti. Queden totalment integrades amb la façana, només en sobresurt l’ampit de 

finestra, que esta rematat amb una motllura senzilla adequada per a evitar regalims d’aigua 

de pluja per a la façana.  

 

• Finestres amb arcada: Aquestes obertures les trobem a l’últim pis dels diferents blocs. Són 

finestres igual de senzilles que les anteriors, sense elements decoratius ni monumentals, 

però que tenen més alçada, ja que la llinda està formada per un arc de mig punt. Aquest arc, 

li dóna més superfície d’il·luminació a la planta més elevada i trenca una mica amb la 

monotonia i la linealitat de la façana.  

 

 

Fig 51: Fotografia actual de finestra amb arcada 

 

• Finestra amb gelosia: Aquestes obertures són com les primeres que hem vist. Es distingeixen 

en el fet que l’ampit de la finestra no és massís. Està format per a 30 cm de gelosia ceràmica 

que té com a finalitat ventilar els espais. La majoria d’aquesta tipologia de finestres, la 

trobem, principalment en els terrats, que no tenen fusteria i per tant, queden totalment oberts, 

i en les zones de safareig o d’enllaç, entre la cuina o bany i l’exterior, per a donar oxigenació 

a la l’estança. 

 

       Fig 52: Fotografia actual de finestra amb gelosia cerámica 

 

• Balconet: Les casetes en filera tipus A2, situades a tot el perímetre de les illes de la 

Meridiana que formen el conjunt, tenen al 1r pis, una obertura a façana a mode de balcó 

interior. És un petit espai cobert d’uns 2.30 m2  al qual s’accedeix des d’una de les 

habitacions del pis superior a través d’una porta. 

 

Fig 53: fotografia actual d'un dels balconets que s'ha mantingut el més fidel possible al seu estat original. 
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Aquest espai és força petit i actualment, la majoria de veïns han optat per a enderrocar 

l’envanet que delimitava aquest espai per a donar més superfície útil a l’habitació. Així doncs, 

actua com una finestra qualsevol. 

 

Fig 54: Fotografia actual dels balconets reconvertis a finestra per la majoria de veïns 

 

Totes aquestes finestres, han anat patint canvis al llarg dels anys i se’ns ha fet molt difícil 

trobar-ne alguna en el seu estat original.  

La majoria dels veïns s’han adaptat les finestres a les seves necessitats i sense seguir un 

patró uniforme o comú per a tots. És per això que trobem persianes de diferents tipus, tendals, 

fusteries d’alumini  amb portes corredisses, finestres de doble full de fusta, etc. També s’han tapiat 

en molts casos, les gelosies ceràmiques que donaven ventilació a través dels orificis a façana, en la 

majoria dels casos, per la cara interior. 

 

Enguixats 

“Debajo de las armaduras de los tejados y dejando un espacio libre en su parte más baja, de 

50 cmts., para cámara de aire, se construirán cielo-rasos con placas de yeso o enlistonado y 

encañizado sobre Vigueras de cemento armado o de madera.” 

Aquesta manera de construir és molt típica de l’època, ja que es prescindia de forjat de 

coberta a l’última planta dels edificis. L’estructura de suport de la coberta, com ja hem vist abans, 

estava formada per encavallades de fusta, i de la part més baixa d’aquestes estructures de fusta, es 

penjaven, els falsos sostres de canya i guix.  

Aquests falsos sostres amagaven totes les bigues de fusta que formaven els cavalls de 

coberta i deixava tancat els pis superior amb un acabat de guix i canya d’uns 3 cm de gruix. 

Segons documentació de l’època, detallada en el llibre Cómo debo construir, de P. Benavent, 

els falsos sostres més comuns eren els que es construïen sobre una base d’entreteixit de canyes, 

subjectat a la cara inferior de les bigues de fusta mitjançant tatxes.  

Per a la correcta posada en obra, la canya havia d’estar seca i ser flexible, i també calia tenir 

en compte, que les canyes mestres, les que van directament ancorades a l’estructura de fusta fossin 

més gruixudes que les de teixir, que havien  de ser més fines i flexibles. 

Els actuals veïns expliquen que durant les intervencions que els van fer per a substituir les 

cobertes originals per unes de modernes amb bigues metàl·liques, es va repicar tot el fals sostre, de 

manera, que es podia veure l’absència de forjat, i tota l’armadura de cavalls de fusta. 

“Los demás techos irán todos ellos enlucidos con yeso, aplicado directamente sobre el 

forjado de aquellos.” 

“Igualmente irán enlucidas también con yeso, las partes inferiores de las bóvedas que forman 

las escaleras. Todos los paramentos interiores, igualmente se enlucirán con yeso, en la forma usual 

y corriente.” 

 

Pintura 

“Será la colamina, la que se emplee en paredes y techos. Al óleo en carpintería, barandas, 

hierros visibles, con preparación y dos capas al óleo, o preparación y capa de aceite y otra de 

esmalte. Al barniz, en los zócalos, que tendrán de 20 a 25 cmts. de alto. Las barandillas y hierros 

visibles, tendrán dos capas al óleo, además de la preparación. Las aberturas exteriores se pintarán 

con tres capas al aceite previa preparación y quemado de nudos con laca o procedimiento 

semejante. Se pintarán al barniz o esmalte, los zócalos o arrimaderos de las cocinas, (en donde no 

vayan azulejos) y cuartos de baño hasta una altura de 1,60 m yendo el resto a la colamina.” 

 



Estudi del teixit residencial de la Urbanització Mer idiana de Barcelona  1942 

 

 
43 

Paviments 

“Las losetas que se colocarán en los rellanos de escalera y entradas, serán de cemento y 

granito de mármol, del mismo tipo y color que el que se adopte para los peldaños. Se empleará el 

baldosín rojo con “Rasillas de Vendrell”, o análogas, de 13 x 26 cmts. en los solados de cocinas y 

terrazas; las restantes habitaciones y demás dependencias de los edificios, no detallados 

anteriormente, tendrán losetas de mosaico hidráulico, de color, del tamaño usual de 20 x 20 cmts. 

del tipo que oportunamente se someterá a la aprobación de los Arquitectos Directores, dentro del 

precio calculado en la “Composición de Precios Unitarios”.” 

 

Revestiments de rajola 

“En el frontal de las cocinas, y en sus laterales en una extensión de 60 cmts. por una altura 

de 1,60 metros, se colocará un revestimiento de azulejos blancos tipo “Valencia”, de 20 x 20 cmts. 

de dimensión.” 

 

Desaigües 

“La evacuación de las aguas sucias y pluviales. Se hará por medio de morriones de hierro en 

las azoteas; para las segundas y bajantes, por tuberías de fibro-cemento de 12 cmts. de diámetro, 

que a su vez, desaguarán al albañal general, que será de cemento, de forma oval, y tendrá las 

dimensiones de 19 x 26 cmts. Esta instalación que formará la red de desagües, tendrá sus 

correspondientes sifones, codos, ramales, ventiladores, etc., propias de esta clase de instalaciones.” 

Després de realitzar un treball d’investigació i documentació sobre la distribució dels 

desaigües de l’aigüera de la cuina, es creu que connecten amb els baixants del bany a través de 

regates a la paret. És per això, que no s’han dibuixat en els plànols del projecte. 

 

Safareig 

Disposar d’un safareig propi a casa era molt important en aquesta època. Això permetia fer la 

bogada a casa i suposava una gran comoditat. Aquests safareigs eren d’unes dimensions 

considerablement grans, fets de ciment armat i amb una capacitat volumètrica important.  

“Cada una de las viviendas estará dotada de un lavadero de cemento armado de las 

dimensiones de 70 x 90 cmts. con una cabida para 150 litros de agua; tendrá su correspondiente 

grifo, válvula, rebosadero y sifón.” 

 

Cuines 

Tal com indica el plec de condicions, les cuines eren les que s’instal·laven normalment als 

anys 40. L’equipació consistia en mitja cuina economia, un petit forn contigu i una aigüera de ciment 

o marbre. Aquestes cuines funcionaven amb carbó vegetal i evacuaven els fums a façana. 

“En cada una se instalará: Media cocina económica de 55 cmts. de largo por 39 cmts. de 

ancho, por 35 cmts. de alto, con un horno de 24 cmts. de ancho; una fregadera de cemento y granito 

de mármol de 90 cmts. de longitud; 1 hormillo con su correspondiente portezuela. De 20 x 20 cmts. 

para carbón vegetal; todo ello montado al aire, sobre una repisa o banco revestido con baldosas 

vidriadas. Además se construirá un armario-despensa con estantes y su correspondiente puerta con 

tela metálica.” 

Les cuines de les casetes en filera, disposaven d’un petit rebost ubicat al sota-escala que els 

servia de despensa i de zona d’emmagatzematge. 

Les cuines dels blocs, per contra, comptaven amb un parell d’armaris de fusta encastats amb 

les portes reixades que feien de rebost. 

 

Banys 

“Se instalará un cuarto de baño consistente en lo siguiente: un retrete inodoro completo, con 

su correspondiente depósito de aguas y asiento de madera sin tapa. Una bañera de 1,60 metros de 

largo por 69 cmts. de ancho, con juego de válvulas y rebosadero. Un lavabo de 50 x 40 cmts. con 

espejo, grifo, repisa y válvula.” 

Els banys, segon projecte original, comptaven amb la instal·lació d’una banyera. Tot i així, i 

segons els plànol que hem trobat de l’època, es va decidir substituir les banyeres d’1,6 metres de 

llarg, per a plats de dutxa d’uns 70 centímetres. 
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Fig 55: Fotografia del plànol original del Bloc D extret del llibre de Mercè Tatjer anomenat Urbanització 
Meridiana 

 

Fig 56: Ampliació de zona d'interès de la figura anterior 

 

Instal·lació elèctrica 

“Ser hará en cada una de las viviendas,  a base de instalación exterior con tubo semejante al 

“Bergman” o análogo, que se encuentre en el mercado, con todos sus demás componentes, 

habiéndose presupuestado las luces y enchufes indicados en el presupuesto general.” 
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6 CONCLUSIONS  

Un cop estudiat el conjunt de la Meridiana des dels diferents punts de vista, podem concloure 

que:  

• Han passat més de 70 anys i a nivell urbanístic, no podem dir que la urbanització 

Meridiana no encaixi dins la trama actual del barri. Si bé és cert que és un conjunt residencial que 

difereix molt de la resta, encara manté l’encant propi de la seva configuració i dóna una qualitat de 

vida a la gent que hi viu, que no és comparable a la que ofereixen els blocs veïns. En l’època de la 

seva construcció, tant el terreny que avui ocupa, com els voltants de la Urbanització Meridiana, eren 

una zona totalment rural, però que tenia moltes perspectives de prosperar. Avui en dia, queda 

totalment integrada dins d’una zona densament urbanitzada i el què és més important, molt ben 

comunicada gràcies a l’Avinguda Meridiana, el ferrocarril i el metro. 

 

• Pel que fa als edificis que componen el conjunt, destaquen per la seva poca alçada. 

L’esglaonament creixent progressiu dels edificis des de l’exterior de l’illa (casetes en filera) cap a 

l’interior (blocs de 3 i 4 plantes) sumat als grans espais enjardinats que l’envolten, li donen un 

asolellament i una ventilació immillorables. Tot i que la orientació dels blocs va canviant en funció de 

la banda de l’illa on ens trobem, busquen sempre la major quantitat d’hores de sol al dia, com s’ha 

pogut comprovar comparant les distribucions dels blocs B i B’. 

 Les zones verdes, han passat de ser zones d’hortet a àries d’esbarjo i de descans per als 

veïns i un luxe en la Barcelona actual que creix en vertical.  

• Les dimensions del habitatges són molt més que acceptables per ser obra social i tots 

tenen els serveix mínims d’higiene. Criden l’atenció la distribució dels banys i les cuines, que, en la 

majoria dels habitatges del conjunts, no tenen ventilació directa a la façana i ventilen a través d’unes 

petites terrasses. Aquestes terrasses estan cobertes pel propi forjat de la planta superior, però tenen 

grans obertures a la façana i no tenen fusteria. 

 

 

 

• Pel que fa al tema dels equipaments, està clar que el conjunt no podia ser 

autosuficient. Al ser un conjunt totalment residencial i no tenir cap mena de previsió d’equipaments 

(locals, esglésies, escoles..) no podia funcionar mai per a si mateix. L’agricultura de subsistència 

duta a terme per part dels veïns de les casetes en filera, no és suficient per a alimentar tota aquesta 

comunitat. Així doncs, aprofitant el desenvolupament de la zona i la proximitat dels serveis fora del 

conjunt, no hi ha hagut inconvenient en aquest  sentit al llarg de tots aquests anys. 

• De l’anàlisi constructiu, se’n deriva que el sistema tradicional de tres parets de 

càrrega (dues d’elles coincidents amb la façana i una de central) ha funcionat amb els nivells de 

seguretat esperats. Les millores que s’han hagut de fer durant aquests anys en el conjunt han tingut 

a veure amb la conservació de la fusta emprada en els elements de coberta. Així doncs, es van 

haver de substituir les cobertes inclinades amb encavallades per a cobertes amb bigues metàl·liques 

modernes. Pel que fa a les façanes de bloc de formigó, presenten un bon estat de conservació i no 

s’hi aprecia cap tipus de patologia estructural. 

La qualitat dels materials emprats en la construcció del conjunt,  sembla ser que ha sigut un 

punt a favor en la seva lluita contra el pas del temps. 

Personalment, la realització d’aquest projecte final de carrera m’ha aportat infinitat de nous 

coneixements. La dificultat ha vingut donada per la poca informació fiable que se’n conserva .Això és 

degut a la pèrdua de documentació original durant el trasllat de l’arxiu d’Adigsa al Patronat municipal 

de l’habitatge. 

Pel que fa a l’aportació dels veïns i l’associació, cal tenir en compte que no queda gairebé 

ningú que hagi viscut la construcció del conjunt i per tant, la documentació que se’n conserva, és 

força més actual i de caire més aviat social i cultural, que no pas constructiu. 

Tot i així, s’ha arribat a un bon coneixement del conjunt, tant constructiu com urbanístic, que 

ens permet conservar, o en aquest cas, recuperar la memòria històrica d’una part de la ciutat. Ha 

resultat d’un gran interès conèixer i estudiar les tècniques constructives de l’època, sense poder 

evitar, evidentment, fer-ne un judici de qualitat des d’un punt de vista actual,  ja que moltes 

d’aquestes tècniques avui en dia serien impensables degut a les normatives de regulació de 

l’edificació vigents.  
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29 Façanes blocs B, B’ i C i secció blocs B i B’ E: 1/150 

30 Façana principal i secció transversal bloc D E: 1/150 
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32 Plànol de detalls: trobades de forjat E: 1/20 

33 Plànol de detalls: finestra E: 1/20 
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