
05. Realitat social 

Quan es van construir els blocs en els ‘60, la població de migrants andalusos va poder accedir a la propietat pagant 300.000 pessetes (1.800 euros) pels pisos. Durant la 
bombolla immobiliària els bancs van concedir crèdits que anaven des de 200.000 a 260.000 euros a qui volia ser propietari en aquest barri d’un pis que, de mitjana, tenia 60 

metres quadrats. 

“És recurrent el missatge del poder que les persones afectades són unes fracassades i que són els únics culpables del que els esdevé, la qual cosa porta al fet que en molts casos, 
per vergonya, s’opti per abandonar l’habitatge, o en casos extrems pel suïcidi. Les famílies busquen una atenció i un suport que no troben en cap altre lloc i la nostra primera funció 
és acollir-los i mostrar-los que algú els va a brindar una ajuda”. Milers de famílies es troben sense casa i amb deutes de varis milers d’euros. Les conseqüències són que els bancs 
alimentaris del barri, que proveïen en 2010 a 30 famílies cada mes, donen ara productes bàsics a més de 300 famílies del barri.“Des d’aquesta altra dimensió on sobrevivim aquells que 
només disposem de les nostres forces per subsistir i els nostres crits per fer-nos sentir, demanem als polítics i a les castes privilegiades, que viuen del nostre esforç, que un dia viatgin als 

nostres inferns i que beguin de la desgràcia que ens acompanya perquè sàpiguen què és violència, ja que de tant usar-la contra nosaltres s’han oblidat del seu significat”.
(Associació de Veïns de Ciutat Meridiana 2013)

Ref:
“Infiernos y solidaridades en Ciutat Meridiana” - Periódico Diagonal - 2013

Fotografia: “Foreclosed City (Ciutat Meridiana / Barcelona)” Guillaume Darribau - 2016
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Els moments de creixement de l’agricultura urbana estan lligats a crisis econòmiques i ener-
gètiques, que obliguen a recórrer a ella per assegurar el auto-abastiment.

En els inicis de la ciutat industrial del XIX l’agricultura urbana compleix funcions de subsis-
tència, higiene i control social. En països com Gran Bretanya, Alemanya o França les auto-
ritats locals i les grans fàbriques es veuen obligades a oferir terrenys als treballadors per 

completar els seus recursos i millorar les condicions de vida als barris obrers.

En la primera meitat del segle XX apareix lligada a les guerres mundials, la seva funció és de 
subsistència i patriòtica, de suport a l’economia de guerra i als processos de postguerra. Es 
desenvolupen programes governamentals i campanyes de foment de l’agricultura urbana, 

com Dig for Victory a Gran Bretanya, o Victory Gardens a Estats Units.

A partir dels anys 70 els projectes de compleixen funcions de desenvolupament local, inte-
gració social i educació ambiental, i són liderades per organitzacions comunitàries i ecolo-

gistes.

En el moment actual l’agricultura urbana  té la potencialitat de ser un instrument de millora 
ambiental i social, col·laborant en la sostenibilitat urbana, la lluita contra el canvi climàtic, 

la qualitat de vida i la creació de ciutats a escala humana.
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Considerem així que Ciutat Meridiana és un barri en estat límit, l’objectiu del 
projecte és intervenir donant servei a la gent més desfavorida. 

Aquests, es troben ocupant un habitatge, punxant llum i aigua, a l’atur i depe-
nent de un banc d’aliments que no dona a l’abast. Apareix doncs  una opor-
tunitat de potenciar els espais apèndix del barri  actuant amb el cicle de la 
nutrició. Generant així un espai de producció que pugui repercutir com a motor 

de millora social i urbana.
 
És vol donar resposta a aquestes necessitats seguint una filosofia humil, gran 
part  del material necessari per crear els espais  desconstrucció  una fabrica 
inutilitzada per a construir els espais necessaris per a possibilitar el projecte. 
Aquesta desconstrucció permet  incrementar la superfície de sol agrari i gene-
rar una identitat del lloc a partir de la conservació de certes peces i la reutilitza-

ció de la estructura metàl·lica en un nou format. 


