Cooperativisme,
católics i habitatge durant el
franquisme, tres exemples
inicis deis anys cínquanta del segle XX,
la manca d'habitatge
i les seves conseqüencíes socials van
convertir-se en un greu problema
a diverses ciutats catalanes i de la
resta de l'Estat espanyol. En un intent de donar res posta a aquesta
problemática,
l'administració franquista va elaborar un corpus legislatiu per incentivar la construcció
d'habítatges, així com una serü~ de
plans estatals. Altrament, des del
Instituto Nacional de la Vivienda
es van crear algunes organitzacions amb vincles amb la Falange,
com I'Obra Sindical del Hogar, per
captar els fons econornics estatals i
per produir habitatge per les anomenades classes productores. En la
mateixa consonancia altres institucions com l'Església van seguir una
dinámica similar. Aquesta a través
d'entitats i patronats darrera les
quals hi havia organitzacions com
l' Asociación Católica Nacional de
Propagandistas, associacions d'ern-
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presaris católics O la Secretaria Nacional de la Vivienda de Acción
Católica. Davant aquest fet i per
tal de vertebrar aquesta acció imrnobiliária, l'administració franquista va crear el 1947, la figura de la
entidad benéfico-constructora
on
aquestes iniciatives van trobar articulació.'
Malauradament, aquestes iniciatives
desenvolupades
a moltes ciutats
espanyoles i que en alguns casos
van tenir volums destacats, a Barcelona convé destacar al Patronat
d'habitatges del Congrés que va
construir una mica més de sis mil
pisos; no van impedir que gran
part de la població no pogués accedir a la compra d'un pis.
Aquest fet va impulsar nombroses
iniciatives constructores articulades
des de grups de feligresos adscrits
a alguna parroquia, ja perque fossin militants de l'Acció Católica,
aquest va ser el cas del Patronat
d'habitatges
de Santa Maria a

Arenys de Mar, ja per la voluntat
del capellá que s'erigia com motor
d'una proposta edilícia, com per
exemple,
la Cooperativa
Sant
Cristofol al barri de Ca n'Anglada a
Terrassa, ja fos com iniciativa d'alguns dels grups especialitzats de l'
Acció Católica, especialment
la
Germandat Obrera, com és el cas
la Cooperativa del Sagrat Cor del
Poblenou" o bé a partir d'entitats
catoliques de carácter sociocultural
com ara la Cooperativa La Puntual,
dependent de l' Orientació Católica
i Professional del Dependent i la
Cooperativa Graciense de Viviendas
sorgida de la unió de diverses entitats catolíques de Gracia.
La parroquia o l'entitat sociocultural van esdevenir els nexes on s'articulava el grup promotor, normalment format per militants católics,
que alhora eren l'aglutinant d'altres
persones alienes als moviments
católícs. La propia necessitat que
impulsava al grup, la falta d'habitatge, els feia tirar endavant i utílit-

XIV

zar el cooperativisme
de solució

com una via

Al llarg de la de cada deis seixanta
es van donar nombroses
operacions immobiliáries realitzades en
regim cooperatiu a diferents municipis catalans, i en forca casos,
aquestes tindrien una relació amb
grups o militáncies católiques.
De fet, hi detectem una evolució
del model. Mentre que a la fí deis
cinquanta,
la solució de molts
d'aquests grups de promotors d'habitatge era acollir-se a la forma
jurídica de l' entidad
benéficoconstructora
i beneficiar-se
deis
avantatges de les lleis sobre l'habitatge existents. A la de cada següent, el model cooperatiu
va
guanyar adeptes, davant el canvi
de la normativa legal que afectava
a I'habitatge. Cal afegir que aquesta evolució coincideix amb alguns
canvis quant a la consideració de
les cooperatives en les !leis relacionades amb I'habitatge. Així per
exemple, mentre la Llei del 15 de
juliol de 1954, d'habitatges de renda limitada, entenia les coopera tives d'habitatge en un sentit bastant limitat, I'article cinque de la
!lei, les especifica com: "Cooperativas Sindicales
de edificación,
Mutualidades y Moruepios libres ".
Per contra, la ley de viviendas de
protección oficial de 19633 ja era
més específica: "Cooperativas
de
vivienda con destino exclusivo a
sus asociados, y Mutualidades
y
Montepíos libres." Es tracta d'un
lleu canvi pero suficient per a explicar el sorgiment de nombroses
iniciatives al llarg deis seixanta.
Amb tot, no hem d'oblidar que la
legislació cooperativista
romania
congelada des de 1942. Un fet que
coartava la veritable evolució del
model cooperatiu. Josep Castaño
explica de forma clara el paper de
les cooperatives
d'habitatges
en
aque!ls anys: 4
" La legislació de supon a la consés
abundant: set lleis i nombrosos de-

trucció, després de la guerra}

crets. En tota aquesta normativa
s 'esrnenta a les cooperatiues, sempre com constructores o promotores
de cases. La cooperativa seguia essent, dones una societat totalrnent
temporal. D'aquí ve que rnolts cooperadors de les altres branques diguin dels cooperadors d'habitatges
que aquests nornés són aus de pas
dins el cooperatiuisme. "
Sorprén per tant, l'escassa bibliografia sobre el tema i les dificultats
de trobar la documentació de moltes d'aquestes cooperatives, considerant la funció i la notable activitat de moltes d'elles
dins un
context social i polític com van ser
els anys del "desarrollismo" i especialment a l'área metropolitana de
Barcelona. En aquestes línies volem donar una breu notícia de tres
d'aquestes iniciatives.

La Cooperativa la Puntual
Aquesta cooperativa va néixer com
una acció de foment del cooperativisme per part de l'Orientació
Católica i Professional del Dependent (OCPD) fundada el 1944 amb
I'impuls del sacerdot Amadeu Oller
i antics fejocistes, entre els quals
destaca josep Baguña Galobart,
que sera el primer president i jaume Nualart Maymí.' Aquesta entitat
católica seguia el model de l'associació femenina, Orientació Católica de Oficinistas, creada en 1930,
encara que molts deis seus objectius I'apropaven als del Centre Autonomista de Dependents
del Cornerc i la lndústria
(CADCI) i a
I'ídearí de la Federació de Joves
Cristians de Catalunya. Cal destacar
la seva tasca formativa en árees
relacionades
amb
l'economia, la sociologia i el món
del treball, creant
escoles mercantils,
de serveis socials i
un laboratori d'orientació
professional.
Aquesta
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tasca es va combinar amb una activa participació a diferents propostes cíviques i culturals d'aquells
anys. Va ser en aquest context que
l'OCPD va crear la Cooperativa la
Puntual. Aquesta va escometre
dues labors destacades, la gestió
d'un menjador popular al carrer
Canuda, 24-26, on segons la propia entitat se servien 300.000 coberts a l'any, i la construcció d'habitatges. En concret, mil cinc-cents
tretze pisos, molts d'ells localitzats
al polígon de la Guineueta, creat
per la Comissió d'Urbanisme
de
Barcelona.
Tot així, la seva voluntat constructora arrenca en 1952, amb els influxos que la creació del Patronat
d'Habitatges del Congrés Eucarístic
havia provocat i per les exhortacions pastorals del bisbe Modrego
respecte a I'habitatge. A I'abril de
1952, poc després de saber la notícia de la creació del Patronat,
I'OCPD convidada per l'Associació
Católica de Dirigents, instigadora
d'aquella entitat benéfica constructiva, va promoure entre els seu s
afiliats una enquesta amb el títol.
"Enquesta consultiva Habitatges
XXXV Congrés Eucarístico Internacional" .Es tractava d'una questionari on es valoraven díferents aspectes relacionats amb I'adquisició
d'un habitatge
i que buscava
conéixer el grau d'acceptació i de
quina forma podrien els associats
de l'OCPD aconseguir un d'aquells
pisos. Amb els resultats de l'enquesta, la junta de l'OCPD va negociar I'adjudicació
d'habitatges
amb el Patronat deIs Habitatges

!íl
Habitatges constrults per la cooperativa
la Puntual al polígon de la Guineueta.
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del Congrés, fet que es donaria el
1955. Cal apuntar que Jaume Nualart, membre fundador de l' OCPD
era també el cap de propaganda
del Patronat deis habitatges
del
Congrés i per tant, el nexe necessari per aquesta operació.
A finals dels cinquanta, la propia
OCPD a través de la cooperativa la
Puntual albírá la perspectiva
de
construir habitatges grácies a les
possibilitats que la Comissió d'Urbanisme de Barcelona (COB) havia
dissenyat. Aquesta havia definit les
tipologies deis constructors i promotors immobiliaris que podrien
operar en cadascun deis polígons
d'habitatges de la COB. La cooperativa La Puntual a través de l'acció
de diferents membres de I' OCPD
va negociar la compra de solars i
construcció d'habitatges en el poligon de la Guineueta de Barcelona.

metropolitana.
Aquest sera el cas
de la Cooperativa d'habitatges de
Sant Jaume d'Almeda, a Cornellá,
creada el 14 de maig de 1964, i
que va contar amb l'assessorament
de Jaume Nualart, d'altres cooperativistes de la Puntual i de l'arquitecte jordi Bonet. Malauradament,
aquesta cooperativa només va poder construir 24 habitatges, tot
arribar a la xifra de 265 socis.'

La Cooperativa Graciense
de Viviendas
Molt semblant va ser la uuciativa
imrnobiliária sorgida des del Centre Moral i instructiu de Gracia.
Aquest havia estat fundat el 1869
per promoure escoles religioses al
municipi de Gracia, llavors independent
de Barcelona.
La seva
evolució posterior el va convertir
en una entitat on els seu s associats

Habitatges Grup Massana del Barri del Congrés lliurats als associats de
l'Orientació Católica Professional del Dependent.

Així, el 22 de maig de 1960 es
col·locava la primera pedra de la
serie de blocs de cases que es
construirien en quatre anys a l'illa
compresa pels carrers Isard, Esquirol, Rambla del Cacador i Passeig
Valldaura." El 1964, els blocs estaven finalitzats i La Puntual gestionava un economat de consum i
promovia un grup d'escoltisme,
una de les activitats més conegudes de l'OCPD. Més enllá de l'aspecte constructiu, convé posar l'accent, en I'estímul i assessorament
que des d'aquesta cooperativa es
va fer d'altres iniciatives cooperadores de Barcelona i la seva área
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podien fer nombroses activitats civiques i culturals. Aquesta polivalencia el va fer referencia de la
vida associativa de Gracia i aixopluc de moltes entitats i grups
afins al seu ideari católíc durant els
anys de la dictadura.
Als anys cinquanta es donaven cita
forca activitats i atreia a forca persones. No sembla estrany que el
problema de l'habitatge fos objecte
de discussions i tertúlies entre els
associats.
Creiem, pero, que la iniciativa
constructora va produir-se per la

influencia de joan Vidal Gironella
que va ser president de l'entitat entre 1950 i 1960. Cal precisar que Vidal Gironella va ser president del
Patronat deis habitatges del Congrés Eucarístic entre 1952 i 1960.
Aquest fet explicaria que el 1955 es
crees una agrupació de beneficiaris
cooperadors del Centre Moral als
que se'ls va adjudicar un pis que
aquest patronat edificava al barri
del Congrés de Barcelona.
Probablement,
aquest fet va estimular la creació de la Cooperativa
Graciense de Viviendas." Aquesta
es va cornencar a dissenyar el 11
de juny de 1958 amb la participació de tres entitats católiques del
barri: Els LlUISSOS, l'Orfeó Gracienc, el Cercle católíc. El resultat
va ser una cooperativa, fundada el
6 de rnarc de 1959 i integrada per
quatre vocals per entitat Amb la
presidencia d'un representant deis
UUISOS9 i la secretaría per un vocal
del Centre Moral. La Cooperativa
Graciense de Viviendas va incorporar ben aviat com a gerent a
Eduard Bové que regida l'esdevenidor de la cooperativa
durant
dues decades. la El 18 de juliol de
1967, va ser distingida per l' Estat
com a "cooperativa
modelo", en
aquell moment, a vuit anys de la
seva fundació, ja havia construit
més de mil pisos a Barcelona.

La Ciudad Cooperativa de
Sant Boi de Llobregat
Es tracta d'una de les experíencíes
de construcció d'habitatges en regim cooperatiu més destacades de
les que es van realitzar entre les
decades deis seixanta i setanta en
Parea metropolitana de Barcelona.
En aquest cas, pero, destaca la
presencia d'un ideóleg, I'advocat i
arquitecte tecnic católic Josep Maria Ciurana Femández.
Nascut a
Reus en 1910, Ciurana estava professionalment vinculat a la gestió
pública sobre la que havia publicat
diversos treballs." En 1951, publica
el llibre Bis catolics i la reforma social on va establir que la coopera-
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ció era la forma més cnstiana de
l'economia i, per tant, valida per a
la recerca de solucions pels problemes que patia la societat. Posteriorment, teoritzaria en diversos articles
sobre el cooperativisme."
Entre
aquests cal destacar: La Ciudad Cooperativa (1962) on argumentava
que la cooperació, l'ajuda mútua i
la idea de servei vers els altres farien possible la realització de ciutats. Unes realitzacions
que més
enllá de la necessitat d'habitatge devien intentar superar el que Ciurana
denomina: "individualisme
social"
quant a la concepció económica i
social deis polígons d'habitatges
que es construien.
Ciurana va elaborar una teorització
de com havia de ser una ciutat cooperativa, centrada en tres temes:
l'urbanisme, estimant que una "unítat residencial cooperativa"
devia
tenir 6.000 veins. Un fet que ens recarda algunes teoritzacions del moviment modern d'arquitectura.
Les
qüestions socials que en el model
urbá que dissenyá se centraren en
un centre social polivalent
i les
qüestions economiques on els principis cooperativistes
són aplicats,
primer a la construcció, després al
consum i a l'ús de la ciutat.
Ciurana va aconseguir portar la teoria a la practica amb la constitució de la cooperativa "Ciudad Cooperativa
de
Sant
Boi
de
Llobregat" el 30 d'abril de 1963.
Des de l'inici la cooperativa
va
contar amb el suport de Cárites
Diocesana i deis préstecs a baix
interés de la Caixa de Pensions.
EIs coopera tivistes associats en el
moment de la constitució van ser
de 344 persones. Poc temps més
tard es van adquirir 7,5 hectárees,
propietat de la Colonia Güell, SA,
que servirien per a aixecar 528 habitatges del primer polígon de la
cooperativa,
denominat
Ramon
Llull. En 1969, es va aprovar una
segona fase, el polígon Ioan Maragall, en la qual s'aixecarien 1.080
habitatges més finalitzant la Ciutat
Cooperativa el 1974 .

EIs pisos es van acollir a la Ley de
viviendas de propiedad limitada en
la seva categoria d'habitatges subvencionats
per la que es rebien
30.000 pessetes per habitatge construit. Ara bé, convé detallar el procediment de pagament deis socis
cooperativistes. D'una banda, en ingressar a la cooperativa cada soci
aportava
vint mil pessetes,
una
quantitat que en posteriors fases es
veuria incrementada.
Igualment, a

més de la quota mensual per cabrir
els préstecs hipotecaris que tenia
signats la cooperativa, també es pagaya una quota que corresponia als
serveis i al manteniment dels blocs i
a la gestió de l'escola construida en
el polígon cooperativista i d'un centre social. No en va, Ciurana creia
en el concepte de la cooperació integral.
Martí Checa Artasu
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