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Introducció

nad'un seguit de suburbis en molt casos autoconstruíts (Carmel, Roquetes i Torre Baró entre d'altres),
que donaran com a resultat allo que hom ha anomenat
habitar subintegrat i faran que la futura trama metropolitana esdevingui caotica per a possibles ordenacions
posteriors i que sigui impossible dotar d'equipaments
aquestes arees.'

La creació d'un nou grup de vivendes implica necessáriament la responsabilitat dels seu s promotors,
d'adjudicar-les i entregar-les als respectius ocupants.
El procés de selecció i adjudicació que es dona al barri
de les Vivendes del Congrés Eucarístic és l'objecte
d' aquest breu estudi, que tractara d' esclarir els criteris
basics que el promotor, el Patronat de les Vivendes del
Congrés Eucarístic, va seguir per triar els futurs vems
del barrio

La falta de vivenda, així dones, sera la causa básica de
tots aquests problemes, que les mateixes dades de
l' epoca ja reflecteixen.
Si seguim les dades del Plan de Urgencia Social de
1958 podem establir:

Hem intentat donar una visió rigorosa i objectiva del
tema, basant-nos estrictament en la documentació i les
publicacions referides en la bibliografia, i defugint
qualsevol mena d' especulació o analisi sense fonament.

Vivendes que falten al termini de la Guerra Civil,
20.000.

Com veurem, el carácter «benéfico-constructor» de
l' entitat marcara sobre manera les línies mestres
d'aquest procés de tria i d'adjudicació de les vivendes
i determinara posteriorment l'evolució i trets essencials del que és l'actual barri del Congrés.

Vivendes que es poden considerar en ruma al 1950,
25-20.000.
Vivendes necessaries pel volum d'immigració, 25.000.
Les propies pel creixement demografic de la ciutat,
15.000.

El problema de la vivenda a Barcelona cap al

1950

Així, les vivendes necessaries se situarien a prop de
les 80.000 o 100.000. 1 seguint el cens de 1950 que
dóna per Barcelona una població de 1.280.000 habitants, la falta d'una llar propia o de característiques
normals superaria el 30%.

El problema de la vivenda a Barcelona a l'inici de la
década deIs cinquanta heretava les conseqüencies de
les primeres etapes de govem franquista de la ciutat
quant a la concepció de l'urbanisme d'aquesta i el
problema de la vivenda que tenia el regirn. La ciutat
era vista amb uña ideo logia antiurbana com un focus
de vicis i perills 1 i com un marc estrictament de producció amb el mínim cost possible, alhora era un element d'ordre públic en el qual calia exercir un control
polític i policial.

Les prirneres iniciatives per part del Govem per palliar
el problema s 'iniciaren de manera molt escadussera a
mitjan anys quaranta amb la promulgació de la llei de
«ordenamientos urbanos de 1946», que, en comptes
d'incentivar les possibles inversions privades cap a la
construcció de noves vivendes, afavorí un sector que
ja tenia vivenda al centre urbá, mantenint uns lloguers
baixos fins gairebé ara.

La política que se seguí respecte als aspectes urbanístics i de creació de nous habitatges va estar marcada
per allo que Borja anomena «política d' abandonament
i tolerancia».' Abandonament respecte a una població
que col-lapsa la ciutat, que arrossega uns déficits per
ells mateixos ja preocupants de la Guerra Civil, els
quals augmenten i que davant la nova afluencia de
població, que és el resultat del creixement demográfic
propi i la immigració, suposa en el període de 1939 a
1952 més de 200.000 habitants. 1 tolerancia pel
desenvolupament caotic, que no tan soIs satura el centre
urbá sinó que el degrada, i alhora va envoltar Barcelo-

La llei de «solares» de l' any 45 amb reglament del 47,
que feia caure en mans privades les expropiacions,
tampoc no genera cap mena d'iniciativa, tot i que el
seu objectiu era la denúncia deIs buits urbans. 1 la llei anomenada de «viviendas bonificables» que
data de l'ány 48 i que posava en mans privades uns
rudiments per incentivar actuacions protegint la construcció de vivendes, juntament amb la llei de 1939 de
vivendes protegides, tampoc no va servir per estimu-
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D'altra banda, hi ha tres arees on básicament s 'iniciara
una reactivació de la construcció d'habitatges. D'una
banda la zona de la Vemeda iSant Martí de Provencals,
en el triangle compres entre Santa Eulalia de Vilapiscina i Sant Andreu de Palomar i a la zona de Collblanc
tocant amb I'Hospitalet. Una construcció que ja
s'estava fent des d'alguns anys enrere (nucli residencial de la Riera d'Horta-Mas Garrigó, voltant parroquia de Sant Ramon Nonat de Collblanc, etc.).

lar els possibles inversors i constructors, que, davant
la poca mobilitat de I'Administració municipal, carregada amb els deutes de la guerra i una baixa quantitat
de recursos financers, preferí la via de l'especulació i
no satisfer la demanda d'una població de poder adquisitiu baix.'
D'altra banda, les promocions públiques eren pobríssimes i se centraven, basicament en dues institucions:
el Patronat de Cases Militars i el Patronat Municipal
de la Vivenda (grup Meridiana, entre d' altres) amb una
quantitat que no devia arribar a les 1400 vivendes.

Com a conseqüencia d' aquestes accions s' incrernentara
el nombre d'actuacions de la iniciativa pública i semipública, amb la construcció de viven des socials per .
part del Govem Civil, el Patronat Municipal de 1'Obra
Sindical del Hogar i el Bisbat.

A l'inici deis cinquanta qualsevol iniciativa que es
pogués realitzar a la ciutat es trobava amb un seguit de
problemes:

Des del Bisbat i, aprofitant l'esdeveniment del XXV
Congrés Eucarístic, s'inicia la construcció d'un grup
de viven des amb un intent fins aleshores inedit a Espanya de crear un barri alhora.

*Important déficit acumulat de I'epoca anterior.
*Poca absorció de I'entramat urbá, amb un centre urbá
saturat i una área periferica desordenada i difícil
d'articular,

Les xifres de creació de nous habitatges demos tren un
augment deis percentatges que pel quinquenni de 195054 suposa 3.667 vivendes i pel que fa al quinquenni
de 1955-59, unes 7078; en ambdós casos el gruix és
atribuible a l'obra del Patronat de Vivendes del Congrés Eucarístic.

*Manca d'una política d'actuacions respecte a urbanisme i habitatge de l'Ajuntament.
*Escassetat de recursos financers i manca de govemabilitat per part de l' Ajuntament.

Les Vivendes del Congrés Eucarístic

Així i tot, la situació ja havia donat algunes mostres
que el problema podria tenir conseqüencies explosives amb la vaga de tramvies de 1951, que demostrava
unes iniciatives de resistencia de la població envers als
nombrosos problemes socials. A mitjan anys cinquanta, les nombroses reivindicacions socials faran que
l' Adrninistració prengui unes me sures envers els problemes urbanístics i d'habitatge que en forca casos no
seran tractats de manera adequada.

La preocupació pel problema de la viven da a la Barcelona del principi deis 50 fou la principal motivació
que induí l'Episcopat a iniciar I'obra de les V.C.E
Aquest desig de cercar una solució per a l'esmen
problemática queda ben pales a la pastoral que el bisbe Gregorio Modrego publica el 17 de novembre
1951: «El Congreso Eucarístico y la construción
viviendas» , aprofitant l'abast i l'impacte que aqu
celebració tingué a Barcelona. Així dones, s' establiren
les bases per a la constitució del Patronat de les vendes del Congrés Eucarístic.?

La ciutat passa a ser tractada des d'un punt de vista
ideologic, i les característiques que poden implicar diversos aspectes socials, i fins i tot de govemabilitat
d'aquesta, tindran cada cop més prioritat.

El Patronat compra un total de 16,5 ha de la finca
Can Ros8 per situar-hi el primer conjunt de viven edificar. El capital fundacional de I'obra és a
basicament pels socis fundadors (en principi en _
107, que donen un total de 100.000 pessetes
cun) i un bon nombre de socis protectors, que
quantitats variables.

Fruit d'aquesta preocupació és l'eclosió tardana d'una
planificació urbanística, amb la creació des de 1948
d'una comissió técnica d'urbanisme, que, relacionada
amb I'oficina d'estudis
de l ' Ajuntament,
sera
l'executora del Pla Comarcal de 1953.5
T~mbé hi ha una preocupació per part dels arquitectes
de la ciutat per confrontar les seves opinions amb arquitectes estrangers i obrir-se cap a moviments de fora
per tal d' aplicar-los a la ciutat. Cal citar les visites de
Zevi, Aalto, Pevsner, Ponti, etc. a I'inici de la década.
Fruit també d' aquesta preocupació és una serie de
projectes, convocatories de premis per part del Col-legi
d' Arquitectes i d'intents de creació i planificació de
viven des economiques per pal-Iiar-ne la situació
d' escassetat. 6

El financament de l'obra s'acull, en el seu inici,
gim de vivendes protegides vigent en aquells an_
Posteriorment, a partir del 1954, es beneficiara
«Ley de viviendas de renta limitada», 10 que n 'estaJ:j~
dues categories: grup 1 (que no obté credits espec
pero sí alguns avantatges tributaris) i TI (que es cien a partir d'un préstec sense interés fins a ('.nI:r11r~
80 % del cost total).
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Totes les obres que havia de realitzar el patronat de les
V.C.E. a partir de l'esmentada data s'inclouran dins
aquest segon grup."

- Viure actualment amb possibilitat de dany moral greu.
- ecessitar més protecció, respecte del tenir ingressos i cárregues familiars.

Els futurs inquilins, beneficiaris indirectes deIs préstecs, tomaven gradualment -per mitjá del Patronat- el
cost de la seva vivenda i podien, en la major part deIs
casos, ser-ne propietaris al cap de 30 anys.'?

-Ha ver prestat serveis en interés de la fe, la patria o la
familia.
=Merits especials per a relacions socials i de treballs,
com ara llarga permanencia en una empresa, rectitud
moral, actes d'abnegació, etc.

Les obres s'iniciaren el mes de maig de 1953, un cop
I'Ajuntament, el febrer d'aquell any, aprova I'ordenació parcial del barri. El primer lliurament de vivendes es va fer el 1954. L' any 1967 se'n lliuren les
darreres i el barri compren un total de 229 edificis,
que inclouen 2.772 vivendes i 315 locals comercials.

Aquest requisits tenien la finalitat de construir una
mena de «barri model» , no tant soIs pel que fa als
equipaments, sinó també a la composició del grup
huma que havia de conformar la població del barrio

El conjunt queda delimitat pels carrers de Federico
MaYQ, Riera d'Horta, Concepción Arenal i Pardo, i
destaca per la seva concepció racional i equilibrada,
combinant els bloc s de 4 pisos (majoritaris en el barri), patis interiors i espais verds.

Un cop establerts aquests criteris, la comissió
d'adjudicació
es reune ix dos mesos abans de
l' acabament de les obres de cadascun deIs grups de
vivendes, a fi de procedir a la selecció deis futurs
usuaris. Aquesta operació l' efectua mitjancant l' estudi
detallat de les sol-licituds, les quals són agrupades en
dos epígrafs inicials: famílies constituides (85% del
total) i futurs matrimonis (15% restant). Dins el primer epígraf cal distingir dos grups:

És aquesta distribució urbanística la que dóna al barri
del Congrés una fesomia única, poc comuna en altres
barris de la periferia barcelonina, i així mateix un caracter i funcionament prapis.

Procés d'adjudicació,

A. El de les famílies nombrases o constituides per un
major nombre de persones, sempre que aquestes excedeixin de sis, i que suposin el 33% sobre el total
d'adjudicacions.

un model preestablert

La Junta del Patronat de les Vivendes del Congrés Eucarístic aprova, l'any 1954, un reglament que regula els
requisits per tenir accés a una de les vivendes del grupo

B. El de les famílies formades per cinc i quatre, fins a
un mínim de tres persones. Dins cadascun d'aquests
grups, les sol-licituds es subdivideixen en les de rellogats, desnonats, barraquistes, etc.

Les directrius basiques d'aquest reglament són les següents:

Finalment, s'efectua un tercer i últim desglossament,
basat en uns percentatges «ideals» pel que fa a la categoria laboral, l' origen i les activitats socio-culturals
deis aspirants, i que es reflecteixen en els següents
quadres:

-Necessitar una vivenda.
-Haver viscut, el sol-licitant, el consort o els fills, a la
ciutat de Barcelona durant 2 anys consecutius -com a
mínim- anteriorment a la sol-licitud.
- Tenir els ingressos suficients per satisfer el preu de
les vivendes i no tenir-los per poder adquirir-ne una
d 'una altra procedencia.
A partir d'aquestes directrius, el patronat estableix en
el seu reglament d'adjudicacions un seguit de requisits que s'han de valorar en I'aspirant, i que s'expressen
en I' article vuite de I' esmentat reglament en els següents termes Y
-Ocupar, actualment, una superficie de vivenda menor en relació amb la resta de sol-licitants, en proporció al nombre de familiars, resta de persones convivents o que hagin de conviure amb aquest

1. Obrers no qualificats
Obrers qualificats
Empleats administratius
Subaltems
Funcionaris
Professionals
Independents

20%
30%
30%
5%
4%
40/0
7%

Il, Naturals de Barcelona i comarques veínes
Amb més de 15 anys de residencia
Amb menys de 15 anys de residencia

70%
20%
10%

III. En les mateixes condicions humanes (quadres 1 i
TI), es classifica de manera prioritaria un contingent
del 5 al 15% entre aquelles famílies, que, per la seva
adscripció a entitats religioses, socio-culturals o esportives, puguin prestar al naixent barri un fort esperit

-Mancar del títol jurídic que garanteixi la eva permanencia en els departaments que actualment ocupa.
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comprovació rigorosa de les dades aportades, es va
procedir a una completa informació mitjancant inspectors del mateix Patronal.

de convivencia social i un major coneixement en les
tasques propies d'una comunitat humana, en tots e1s
diferents aspectes com la pietat, la formació patriótica
i intel-lectual, l'optimisme esportiu i el sentit de caritat cristiana puguin informar un poble.

Un cop completada la principal fase d'adjudicació, i a
falta de l'acabament de I'illa 9 bis (1967-1968}15 els
percentatges reals que ofereix el barri, no difereixen
massa dels barems teoric citat anteriorment. Aquestes
són les xifres:

Aquest barem s' aplica de manera igual, tant als proposats pels socis fundadors de I'entitat," als quals en
cada adjudicació se 'ls reserva -segons la urgencia dels
casos- d'un 25% al 40% sobre el total, com als
sol-licitants del tom lliure, el 75% o 60% restant.

A. Professió dels cap de familia dels actuals usuaris
de les vivendes:
Obrers no qualificats
22, 3%
Obrers qualificats
32, 8lk
Empleats administratius
28, 4ljf
Subaltems
5, SIi:
Funcionaris
SIk
Professions lliures
lf
Independents
~

Pel que fa a la distribució de les famílies, el barem
aplicat esta basat en els percentatges socials que constituíen la població de Barcelona ciutat, reflectits en les
estadístiques publicades per l'Institut d'Estadística
Municipal. Amb aixo es volia aconseguir una ambientació segons la mitjana, d'acord amb les tradicions propies de les famílies d'aquell temps.

B. Regió d'origen del cap de familia:
Barcelona
41 ~
Tarragona, Lleida, Girona
13 _
Centre
1L _ r
Andalusia
9_
Aragó
Valencia
_:
Múrcia
-e; ~
Nord
.
Galícia
_L Canaries, Balears, Marroc ................................• __

D'acord amb les dades extretes del Servei Sindical
d'Estadística de l'any 1950, sobre el cens de població
laboral, podem constatar com realment coincideixen
els percentatges presentats al barem teoric i els percentatges reals de distribució de la població laboral,
tot i que els darrers es fixen en els sectors laborals i no
en la categoria o el regim laboral dels individus.

_-=

Tanmateix, els barems de distribució de famílies pel
nombre de membres, es basen en les estadístiques de
la Barcelona del moment, tal com indica el quadre
següent:
Famílies
2 persones
3 a 4 persones
5 a 6 persones
7 o més

C. Percentatge de caps de familia que pertanyen '"
titats o associacions:
Associacions catoliques
1:_
Assoc. culturals, esportives, recreatives .......•. 13._

%
20
.45
25
10

Les xifres que van resultar un cop adjudicades
les vivendes, incloent-hi la 9 bis, van ser les seg(per a una població total d'uns 14.000 habitams

El procés d'adjudicació s 'inicia amb l'estudi detingut
de les 18.000 sol-licituds presentades, a partir d'un
treball mecanic de fitxes perforades. Així dones, es
van agrupar totes les sol-licituds en 134 grups diferenciats, segons els diversos barems presentats (feina, familia, necessitat de vivenda, nivell moral i origen dels
sollicitants).

A. Segons la professió del cap de família:
Obrers no qualificats
__
Obrers qualificats
__
Professions liberals, tecnics i administratius _B. Segons la procedencia geográfica dels caps
mília:
Catalunya
__
Aragó, Nord i Centre
_
Llevant i Sud
_

L'orientació seguida per a l'adjudicació té en compte
totes aquestes dades, que reflecteixen la necessitat
dels peticionaris i, a més, la conveniencia de l' entitat,
que pretén portar al barri grups heterogenis
d'habitants, i evitar d'aquesta manera els perills de
tota mena que es deriven de la concentració exclusiva d'habitants d'una mateixa mentalitat i composició
social.

ao".

De la comparació de tots aquests percentatges
barems teorics previs, es pot veure com rea.Ime.
molt similars pel que fa als quadres de pro·fusSÍII_i:
pertinenca a entitats dels respectius caps de m•••
Ara bé, tot i que s'apropen al model teoric, els
sobre l' origen dels habitants del barri sí que d'(fuallllll
Ileument, En efecte, la distribució teórica OOll2llallll
percentatge més alt (70%) de nascuts a Baroelll"

D'aquestes 18.000 sol-licituds inicials, només es varen acceptar, en un primer estudi, prop de 12.000. Finalment, i després d'una acurada tria, el nombre queda reduit a poc més de 6.000. Cal dir que, per a la
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comarques veínes del que frnalment es dona
catalans). Es pot suposar que la raó d'aquest
libri és la necessitat real i urgent d'encabir
immigratoria que arriba des de diverses
d'Espanya a Barcelona entre 1940 i 1950.16

(55% de
desequil'onada
regions

Per concloure, podem dir que aquest model d'adjudicació seguit pel Patronat va respondre a unes finalitats molt concretes, ja fixades en un principio
L'objectiu primari -solucionar, encara que fos parcialment, el problema de la manca de vivenda existent
llavors- es va assolir en la mesura que podia oferir un
grup de 3.000 habitatges. El curt nombre de vivendes
en relació amb el de sol-Iicituds, determina de manera
evident el rigor i l'exhaustivitat del procés de selecció
dels beneficiaris prefixats pel Patronat:
a) Constitució d'un grup huma heterogeni quant al seu
origen i posició social, cosa que garanteix un equilibri
interessant al conjunt de la població del barrio
b) Recerca dels valors humans que propicim un
recte desenvolupament del barri com a tal.

COf-

Fou basic per assolir aquests objectius basar-se en estadístiques reals de la ciutat de Barcelona, la qual cosa
dona al barri una configuració social estandard que
facilitaria la rápida integració de les Vivendes del
Congrés al conjunt de la ciutat.
Els aspectes culturals i religiosos tinguts en compte a
l'hora de realitzar la tria van possibilitar allo que el
Patronat cercava: el desenvolupament socio-cultural
del barri dins uns marges que els promotors de l' obra
(no ho oblidem, l'Església Católica i personatges afins)
van procurar d'establir. De tota manera, l'ambient i la
vida de les Vivendes del Congrés es van poder equiparar rapidarnent als d'altres barris de la ciutat amb
molts més anys d'historia.
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