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EL PROCÉS DE DISTRTBUCI~ DELS PRIMERS ADJUDICATARIS -'--.. . . _ .  
DE LES VIVENDES DEL CONGRÉS EUCAR~STIC (1954) 

.- .- 

El passar 27 de  juny de 1994 vam celebrar el quarante aniversari del 
primer lliurament de claus als inquilins dels primers 184 habitatges que el 
Patronat de les Vivendes del Congrés Eucarístic constmí en els terrenys -16,5 
hectarees- de la masia de ca I'Arinera, propietat de la Farnília Ros i de Ramis. 
Aquest lliurament va suposar els primers resultats visibles d'una idea pro- 
posada pel llavors bisbe de la ciutat, Dr. Gregorio Modrego Casaus, per a 
pal.liar el greu deficit d'habitatges que Barcelona tenia i també el primer 
intent d'aplicar conceptes extrets de la sociologia a la distribució dels Futurs 
veins en I'espai donat per I'urbanisme que es creava. Aplicació feta aquí -1 
filtur barri del Congrés- d'una manera global, a la recerca d'una vinculació 
més o menys relativa dels veins a un espai urbi que hauria de desembocar 
en un sentiment de barri. 

Les vivendes del Congrés Eucarístic 

L'entitat Vivendes del Congrés Eucarístic (VCE) neix arran de la inicia- 
tiva conjunta d'un ampli sector de la burgesia industrial catalana i de I'Esglé- 
sia cat6lica. L'objectiu basic daquest projecte era donar una soliició -si mes 
no parcial- al greu problema que representava la manca d'habitatge cn la 
Barcelona dels priiners anys cinquanta. 

Aprofitant l'abast i l'impacte que represend per a la ciutat la ce- 



lebració del >OMV Congrés Eiicarístic Internacional, arnbdós sectors iniciaren 
una ben planificada campanya de propaganda i recollida de fons que per- 
inctria aconseguir el capital suficient per a la constnicció del primer barri 
de les VCE (el de Can Ros, motiu del nostre estudi) i les posteriors realitza- 
cions de  I'entitat.' 

Aquest capital era aportar per dos tipus de donants: els socis fun- 
dador~  de l'entitat, que aportaven quotes de 100.000 ptes. cadascun, i els 
socis protectors, que feien aportacions de q~iantitat variable. Els pl-iiners pos- 
seien el dret de proposar, per cada quota de 100.000 ptes. que donaven, 
dos fut~irs adjuclicataris de pisos (a partir del 1966, només podrien proposar- 
ne un), que nomialmeni triaven d'entre els seus empleats més destacats o 
altres persones de confianga (sewei domestic i familiars). 

La primera realització de  l'entitat, que pretenia continuar d'una 
manera cíclica la construcció de nous grups de cases, fou el ja esmentat 
barri de les Vivendes del Congrés-Can Ros. Comenga a construir-se l'any 
1953 sobre els terrenys de la masia de ca l'Armeta, que foren adquirits en 
etapes successives a la familia Ros i de Ramis, propietaris de la finca. Ledi- 
ficació definitiva del barri acaba l'any 1967 i reuneix un total de 2.772 habi- 
latges i 315 locals comercials, distribuits en 229 edificis. 

El conjunt queda deliinitat pels carrers de Concepció Arenal, Pardo, 
Riera d'Horta i Federico Mayo (actualinent carrer cl'Aiexandre Galí), i ocupa 
una extensió de 16,; Iiectarees. El barri desraca pel seu urbanis~ne racional 
i equilibrat que desenvoli~pa una arquitectura económica quant a l'aplicació 
dels materials, que combina edificis de cinc pisos (n~ajoritaris al barri), patis 
interiors i espais verds. El tragat deis seus carrers facilita la integració del 
polígon dins el conjunt de barris que I'envolten, i només les mancances ini- 
cials pel que fa als equipaments (escoles, espais per al lleure i I'espon, s e d -  
fors ... ) han donat motius de queixit als seus velns. És aquesta distribitció 
urbanística la que dóna al Congrés una fesomia única, inhabitual en altres 
barris de la periferia barcelonina, i la que marca en gran mesura el carticter 
i la vida quotidiana del barri. 

1. C. CFHVAN.IBS, M, Cnicn i A. o,: G~nilo; ,,La campaña de las Viviendas del C~~ngieso 
Eucxíslico Inrernacional. Una relación entre ieiesia y buigiiesía en la Barcelona de los años cin- . .- 
cueiira~, dins La sociedad urbana en la España conlempordnea, Recull de comunicacions del 11 
Conareso de ia Asociación de Historia Contemooiáneu. ledició en suyion informatic1 Bsrce- " 
luna, Asocinción, 1994. 
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El procés d'adjudicacúí 

La Junta del Patronat de les Vivencles del Congrés Eucarístic establí, a 
partir d'un reglarnent d'adjudicació aprovat I'any 1954, un segiiit de requisits 
bisics imprescindibles per a tenir opció a un habitatge dins el g r ~ p . ~  El 
sol.licitant havia de: 
- Tenir necessitat real d'habitatge. 
- Haver viscut, el1 o bé els seus fills o consort, a la ciutat de Barcelona 

durdnt dos anys conseciitius o més abans de la sol.licitud. 
- Tenir els ingressos suficien~ per a poder pagar I'habitatge sol.licitat, pero 

no zenir-los per a adquirir-ne un altre de cliferent procedencia. 
A banda d'aquestes condicions basiques, el reglarnent d'adjudicació 

especificava uns altres aspectes, la nmjor part de a i r e  moral i ideológic, a 
valorar amb vista a I'obtenció d'iina de les cases del Congrés: 
- Superficie de l'habitatge insuficient per al nombre de membres de la 

família que hi viuen, 
- Situació jurídica irregular respecte de la casa que fins llavors ocupen. 
- Viure amb possibilitat de "dany rnoralh 
- Serveis prestats en interes de la fe, la patria o la fan~ilia. 
- Merits especials quant a relacions socials i treball (Ilarga permanencia en 

una empresa, actes d'abnegació, etcétera). 
Establerts aquests criteris, la Comissió d'Adjudicació3 es reuní per a 

seleccionar, abans de I'acabament de les obres, els futurs inquilins. Les 
sol.licituds s'estudiaren detingudamenc i se separaren en dos blocs inicials. 
Segons les possibilitats de pagarnent, en concepte d'en~rada, aquests dos 
blocs estarien deierminats per 1'-Agrupación A,>, possibilitat de pagar 8.000 
ptes. o més i 1'"Agrupación B. ainb rnenys de 8.000 ptes. per al pagatnent ini- 
cial. A partir cl'aquesta divisió económica, la segona classificació es féu, en 
primer terme, sobre I',,Agrupación At, que se separaria en: famílies ja consti- 
tiiides (85% del total) i futurs rnatrimonis (15% restant). 

El tercer desglossament, basat en uns percentatges .,ideals. (de fet, els 
percentatges reals de la població de Barcelona ciutat, aproximaclament), es 
féu sobre la base de la categoria laboral, 1'01-igen geogrific i I'activitat sócio- 
cultural dels caps de farnília sol,licitants: 

2 .  Una obra en marcha. 1952-1961 Barcelona: VCE, 1961. p2g. 23 
3. Coniissió d'adjudicació creada ei gener de 1954 i de la qual formaven pair cIs rnern- 

bres de ia Jiinra del Ritronat segürnrs: Risfaei Rifa Pugel, Ignacio Vidai Gironrlla, Ll~iis Jovel- 
Noneii i launle Nlialan Mayrní, essenr el secretar¡ adminisrraiiil del I'atmnat Felio A. vilaxmbias. 



a) Obrers no qualificats 20% 
Ohrers qualificats 30% 
Empleats adininistratius 30% 
Subalterns 5% 
Funcionaris 4% 
Professionals liberals i independents 11% 

b) Naturals de Barcelona i comarques veines 70% 
Amb més de 15 anys de residencia 20% 
Arnb menys de 15 anys de residencia 10% 

c) En les mateixes condicions laborals i geografiques, es dona prioritat a 
un contingent del 5 al 15% entre les famílies vinc~ilades a eniitats reli- 
gioses, sócio-culturals i espoi'tives. 

Aquests barems s'aplicaren de la mateixa manera tant als aspirancs 
proposats pels socis fundadors (2240% del total) com als sol-licitants del 
torn lliure (75.60%). 

El procés de selecció s'inicia amb l'estudi minuciós de les 18.000 
sol.licituds presentades, a partir d'un treball mecanic amb fitxes perforades. 
Aquelles s'estructuren en 134 grups, segons els diferents harems i criteris 
abans esmentaB. En tries successives, les sol.licinids es reduiren a 12.000 i: 
finalment, a 6.000. 

En aquest sentit, el sistema d'adjudicació es basa en I'acumulació 
d'uns "punrs,. per part del sol.licitant; aquests, els establia la comissió d'adju- 
dicació que puntuava les característiques de les divisions esmentades ante- 
riorment.4 ~ a m b é  es tingueren en coinpte les condicions familiars (perso- 
nes a cirrec del cap de familia sol.licitant o casos de viduitat) i la necessitat 
d'habitatge, que s'establia segons la proporció de persones menors i majors 
de 8 anys per habitació ocupada en I'habitatge anterior al sol.licitat. 

L'9bjectii1 d'aquest coinplex procés era la constitució d'una mena de 
.harri model,. quant a la seva composició sociológica. Tots els detalls van 
ésser tingucs en compre: els prrcerirdtges finals eren, en quasi t o t ~  els aspec- 
tes (categoria laboral, origen, etcetcra), molt similars als del conjunt de la 
població barcelonina5 la qual cosa afavoria la integració rjpida de la pobla- 
ció del baiii dins la ciutat. Els criteri'; de tria sobre la base de la ideologia, la 

4. .Carpeta núm. 3. Viviendas del Congreso Eucarisrico.. Wudi.7 ipmjectes. Arxiu Dio- 
cesa de Barcelona. 

5 .  C. CERYAMIS. M. C m c ~  i A DE GRADO. .Un rnociei ci';idjudicació de noves vivendes a 
Barcelona. Les Viveodes del Congrés Eocaiísiic. 1952-1967", 111 Congrés dWisstUi.ia deBarce- 
lona. PonPncies i comunicacions Barcelona, IMH, 1993. vol. 11, p. 529-534. 



religió i les inquiemds socio-culturals dels adjudicataris, asseguraven un gmp 
huini d'escassa conflictivitat social i política i amb una nul.la activitat rei- 
vindicativa. Finalment, cal esmentar que el rigor seguir en el procés de selec- 
ció dels adjudicataris, es va veure reforcat per I'actuació dels inspectors del 
matek Patronat, que comprovaven personaiment les dades i la sit~iació dels 
aspirants, i posteriorrnent dels adjudicataris dels pisos. 

La distribucidperpIantes dels adjudicataris 

La distribució dels futurs veins dels habitatges del Congrés no es rea- 
litzi, pero, de forma aleatoria. 

La Comissió d8Adjudicació del Patronat encarregi a Jaume Nualart 
Maymí director de personal de Riviere, SA-,6 que llavors era cap de pro- 
paganda de I'entitat, la redacció d'un projecte de distribució per plantes dels 
habitatges a adjudicar. Es va decidir fer i'encarrec en la segona reunió de 
la Comissió d'Adjudicació, que va tenir lloc el 23 de febrer de 1924, i se 
n'aprova definitivament la realització el 10 de mar$ de 1954. La presentació 
definitiva del projecte i la voluntat clara d'aplicar-lo es va fer ben palesa en 
la vuitena reunió de l'esmentada coinissió, que va tenir 1loc el 30 d'abril de 
1924.7 Aquest projecte consta d'un total de catorze punts, acompanyats 
d'unes taules de percentatges teórics, on s'especifiquen les directrius basi- 
ques d'aquesta distribució. 

6 .  Jaurne N~ialan Mayzni (1910-1989) va estar vinculat professionalirieiir rota la vida a 
I'empieía de trcfilats iiietAi.lics Riviere, SA, en h qual rntd  el 23 de geiier de 1929. Al principi 
dels cinquanta va passar a ociipar el ciirec de cap de personal de la f3brica que I'empresa 
cenia a Sant ManÍ, i poc trmps després va passar a ser-ho de la fabrica que tenien a la Bordeta. 
Llavors s'incorpora en qualiriir de cap de propagan& al Patronat de les Vivendes del Consrés 
Eucarisric. Posrerionneni, el 1964 va sel- noinrnai direcior de personal de la nova iacroria que 
Rivieie constmia u Cerdanyola. El 7 de mar5 de 1980 eis seus companys li feren un hornenarge 
prr a celebrar els 50 anys de treball a I 'emp~sa i li lliuiaren lina placa que ~Ieia: .L'borne del bbon 
rnot de laparaula n ' h f e i  el ver6 de i'cintma. 23-1-7929 a 50-O-1979t. El 27 de julio1 de 1989 
moria victima #un accident d'aiitorn6hil. Pera mCs informacid vegeu F # A  PIJIGDOMENECH 
1 TEY, Historialde lu indúsrria melal-lúrgica Riviere. 1835-1979. Barcelona, 1993. 

7. Prou evidents sóii les paraulec retlectides en Ia vtiitena acta coriesponenr a la reunió 
de la Coiilissió d'Adjnciicació fe12 el 30 d'abril, en Ia qual, a més, fercn les iiiodificacions piin- 
wals al projecte amh visra a la seva aplicació real. Finalrnmtese estudió rrnpm,yecro dedis- 
tribución de usuariosporplantasp~esentudopor el Sr. Nuaiart, . La cornisibn consideni de 
gran interés dicho esiudiofelicitando al Sr A'ualnripor su cornpetnitlsirna r.zposición .caz- 
pera núm. 7 Viviendas del Congreso Eucaristico. Comisión acljudicación, acras y relaciones 
varios fundadores.. Ami" Diocesa de Barcelona. 



En el text del projecte, Nualart exposa les consideracions que han <le 
determinar com i a qui s'adjudicara cadascun deis pisos. 

En un intent d'aplicar idees einanades de la sociologia i aplicades a 
l'ainbit urbanístic, es procura d'evitar una aglomeració de persones amb la 
rnateixa activitat professional i situació socio-economic. S'intenta, pero, reu- 
nir gent amb mentalitats similars. Nualart considera que, en definitiva, 
aquesta mena d'agrupacions es creen de manera espontania a totes les 
poblacions: ....por niasión de las clases más cultas hacia ambientes más ade- 
cuados a su formación. Este movimiento es el que ha originado el desplaza- 
miento hacia el Tibidabo de las clases altas de Barcelona, ...,.. 1 afegeix: ,aaún 
cuando esteproceso no se manfesta en las clases sociales que deberán alber- 
gar las Viviendas es una tendencia que existe en el fondo de la mapría de las 
penonas y es, por lo tanto, u n  aspecto que hemos de tener en consideracióm. 
Renuncia, pero, a agrupar, en un mateix bloc de pisos, persones d'identica 
classe social o grup d'activitat laboral. Com a solució intermedia, es pro- 
posa que en un mateix edifici convisquin ...p enonas de distinta condición, 
si bien procurando unas condiciones quepermitan la máxima sociabilidad 
y vida de relacióm, Es pren el concepte de ,,planta.. (repla d'escala) com a 
unitat en la qual basar la distribució per pisos, i es remarca la importancia 
basicainent social daquest element arquitectonic. Així dones, es col~locara la 
gent del mateix nivell social i laboral en una mateixa planta. En aquest 
aspecte, Nualart presenta uns valors teorics de distribució, seguint els crite- 
ris abans exposats, per a ser aplicats als 184 primers babitatges que es Iliii- 
raran: (vegeu taula 1). 

A l'hon de distribuir els inquilins, Nualart segueix el criteri del que el1 
anomena .sentido de a mayor cultura, plantas inferiores-, situant els treba- 
lladors de categories laborals menys qualificades i ,  per tant, menys retribu'i- 
des, en les plantes superiors de I'edifici. Tant és així que Nualart, considerant 
I'avantatge que representa la ubicació en plantes baixes, proposa que els 
inquilins daquestes paguin una sobrequot~, que a més sewiria per a justifi- 
car I'adjudicació daquests pisos a persones de categoria laboral més alta. 

Per a concloure, s'inclou en el projecte uns quadres numerics que 
indiquen la distribució pels conceptes següents: ciasses socials i laborals, 
catolicitat, lloc de residencia i naturalesa deis adjudicataris; els mateixos con- 
ceptes que s'havien pres en consideració a l'hora de fer la tria dels adjucli- 
cataris de pisos a nivell general (vegeu taula 2). 

La proposta de Nualart, quant a la distribució per plantes, intenta 
assolir els objectius que el Patronat ja havia fixat pel que fa a la tria dels 
adjudicataris de pis. La intenció de formar un barri equilibrat en tots els sen- 
tits, amb una composició sociologica similar a la de Barcelona, i capa$ d'inte- 



grar-se plenament dini d'ella, és ben clara i explícita. De fet, podem apreciar 
un tipus de distribució vertical prou tradicional en  aquesta ciutat (és el a s ,  
per exemple, de molts in~mobles de  I 'Ei~ample):~ les plantes inferiors es 
reserven a les classes més benestants (els burgesos i comerciants a I'Eixam- 
ple de principis de segle seran ara els administratius, funcionaris o profes- 
sionals liberals a les cases del Congrés) mentre que els pisos alts són per a 
treballadors manuals més o inenys qualificats. 

No obstant aixo, hi ha altres motius i condicionants que determinen 
els criteris de  distribució dels inquilins. És prou clar que Nualan parteix de 
conceptes basats en el determinisme -principalinent en el camp de la socio- 
logia- que i'indueixen a fixar cada .,classe social- dins un espai ben delimi- 
tat i quasi inan~ovible. A aquest efecte crea una serie de gntps o .classes* 
amb els quals treballara per a realitzar el seu estudi. 1 dins cadascun d'ells 
confon nivell econóinic, cultural i laboral, de manera que, per exemple, 
identifica d'una manera absoluta i sense cap vergonya el coi.lectiu d'obrers 
no qualificats amb el gmp de cultura més baixa, coin queda ben clar en  el 
punt 14e del projecte: ,....ya que ni a todos espreciso explicarles l a  causas 
que motivan esta distribución ni muchos la entendenán y calibra?íun en su 
verdadero sentid*. 1 molt més explícit, en  aquest sentir, és Nualart en 1'118 
punt de I'estudi: "...y delobreroslcallficadospara abajo, esposible que hicie- 
ran desmerecer el tono de los jardines interiores donde están situadas las vi- 
viendas. Tengamos en cuenta que los habituntes de estas viviendas acos- 
tumbran a hacer suida de calle-; es decir, son los que están más en contacto 
con la calle. Hemos creído que la forma propuesta equilibraba la situacióm. 
És difícil trobar un plantejament més classista en  aquest aspecte. 

1Yaltra banda, no s'ha d'oblidar que la divisió per grups dins I'escala 
sócio-económica tarnbé obeeix a efectes prictics; és a dir, calia agrupar els 
futurs veins d'una o alma manera per a facilitar la ja de per si mateixa feixuga 
tasca de distribiiir-los amb uns criteris determinats, equivocats o no. Tanlbé 
cal aclarir que, molt probablement, Nualart aplica els seiis coneixements 
com a cap de personal de Riviere, SA, per a qualificar i agntpar -sobretot a 
paiíir de la categoria laboral i el nivell economic- els adjudicataris dels pisos. 

Els objectius que el Patronat de les Vivendes del Congrés intenta asso- 
lir per mitji d'aquest procés de distribució són diversos i variats. L'intent de 
diversificar buscant la integració més f2cil dels veins al nou barri i a la resta 

8. S. Bnkinii; "Arquitectura, paisatge u r h j  i otdenances. L'aspccre dels edificis a PEixam- 
ple clasic.; M. D. Liainn-i., Le.s cases del'Eíxampledepnes endim, dins .La fomació de I'Eixam- 
pie de Raicelona.. Barcelona: PAven~, 1990. 



-s?18uo3 [ap sapuan!i\ iq!iua.[ req en sa !d!su!rd un,p sap anb 
sn!isa!qo sla 's[e!sos sawwuos rn!Aa,p [a ua wo~ roper8aiu! aisadse,~ ua iuei 
'{[osse ! 'esoroS!r nold elauew eun,p pq1de.s -sjeuiJ sanb!roai sapep sal ap 
?!sereduros el qwe iuaurro!~a]ue ]STA uiaq wos- Fpnisa isanbv .rrelenN ap 
saiueld rad ?!snq!iis!p ap aisalold [a su!p rerolen uen sa anb ss!spq sai~adse 
slap un las e& '(eraueui eqe o eun,p e!s?18s3.[ e nelnsurn o) sropeniasuos 
s?w qe!sos sioisas ap snp!n!pu!,p e!su?said e[ qwe sol-r!rroure ! sn!is!Uuos 
iuaui1~puaiod sdm8 resrads!p ap iaj 12 ,iuawour ioi ua iesras ua!neq S-8 
-u03 lap sapuan!i\ sal ap s~oioruo~d sla anb 6,c[apow weq ap a81ew! e( [[!rad 
ua iesod ~aneq ua!~pod eropelleqari assep el ap s[e!sos spnia!nbu! sal lenb 
[a su!p '(euo[asreg e ue~!iuisuos sa luenepua s?tu wos) "Jarqo- !rJeq ap e!w 
usa4 eun isanbe e ieuop eyneq yeq lap sso1q s?ru o un ua slenuew sraIqo.p 
euei!ro!eui g!se~iuasuos e( 'le.raua8 saw erauew eun,p 'o [e~oqel i!qwp,l ap 
uJoiua,l e ?!ses!pu!A!aJ ! g!unar ap srei!n!ise sal ei!l!svj s[a 'esardwa zyaiew 
eun,p sropelleqari 'alduraxa ~ad 'redm8e.p iaJ IZ .sail!isapIos suo!ses!pu!n!aJ 
sal ua,uasarda~ anb ~[!~ad (ap ?!seu!w!la,l essnq ieuoned la 'sawalqord ap 
euaw msanbe rei!Aa e rad s~aiu!,~ e fuawe[a1.lered ! '?.e iuelsqo ON 

-eu!9.1ew erras eun r!i-ed sarqe slap re[jw e Jeq!ue u~n8nd sa sdm8 sisanbe 
anb 1[!1ad la euodruos ~pe anb e! 'leroqe[ o es!uiQuosa Qpenirs es!iu?p!,p 
sauosrad iuawen!snIsxa u!druSe,s uo s![snu si!iad rean ou ap iaj ya n!i!sod s~ 
'aisa!o~d lap 9 ! 4 '9 nund s[a ua sajed uaq epanb ! iei!s ieisa eq e! ieinp e1 a$ 

ZSI ?Jap!suo3 -iuamwn![[ isanbe ua sapeqde las ap 181 iad yruasald ue1en.q anh sanbppai 
suo!JsJo[en sal ups sapeiuaia~d saq!x sa7 33~ sal ap ieuo'i~d jad caualqeisa spoqel-opos 
sa!~o8alu3 sal suosas 'iuaulern![[ raru!id [ap sa%ei!qeq slap "raiueld ~ad ?f~nq!iis!g :I ejnq 



- Per classes socio-lahorals: 
Ohreis quaiificars 58 
Obrers no qualificats 37 
Adrninistratius 54 
Suiialterns adrninistrarius 10 
Fiincionaris (rnilitars i grl&rdia urbana) 4 
Piofessions lliiiies 6 
lndependitzars 13 
TOTAL 182 

- Perla catoticitar: 
Necesszriarnent piacricants 43 
Militanti cat6lics 14 

S No necess2riarnent practicants 
1 'TOTAL 

1 - Lloc de residencia i natunlesa: 
Narurals de Barcelona i de !a regió 118 
Amb rnés de 15 anys de residencia 43 
Amh rnenys de 15 anys de residencia 21 
TOTAL 182 

El quadre mostra la distribució tedrica dels inquilins, segons tres cate- 
gories: classe socio-laboral -la base de la distribuci6- i altres dues categories 
que, si bé es van aplicar en el segon i tercer Iliurainents de pisos d'una 
manera clara, en aquest primer la falta de documentació puntual sobre la 
veritable realitat del veinatge no ens permet veure'n la funció. TanmateUt, cal 
apuntar la forta incidencia, tot i que a nivel1 tedric, dels naturals de Barce- 
Lona i Catalunya, pel que fa la categoria de lloc de residencia i naturaiesa. 
Aquests representen un 65% dels usuaris tedrics previstos; en aquest mdteix 
grup es iiiostrari una preoctipació en els primers moments de vida del Patro- 
nat per a atendre el deficit d'habitatges de la població estrictainent barcelo- 
nina. Aquesta atenció va anar canviant d'orientació amb relació a l'incre- 
nlent de La immigració de fora de Catalunya al ilarg dels anys cinquanta.1° 
Igualment, pel que fa a la categoria de catolicitat, cal esmentar que el 69% 
no calia que fossin practicants catdlics. L;t idea de relació entre les persones, 

10. Aquesra pieocripació envers el cadcier deficinii de I'hahiratge a Barcelona quedava 
refarsada pel binorni classificador: narr~ials de Barcelona a que portin mfs  anys de residen- 
cia, d'rina handa, i anys ile treball en la rnateixa empresa, de Paltra. 1.a cornissió dadjudicació 
cansiderwa que a rnés a"-, major giau d'honradesa. Op. cit. nora níim. 4 



prenent el repiA de I'escala com a eix de comunicació interveinal, fa que 
n'hi hagi prou amb col.locar d'una manera estrategia els anomenats ,,mili- 
tantes católicos-, noniés el 8% dels usuaris, juntament amb els practicants 
cat6lics, per tal que la religió prengui panit en la vida quotidiana dels nou- 
vinguts. Al nosue entendre, aquesta categoria seria explicable pel sentit dels 
habitatges i de I'acte religiós que els va fer possible, com taiiibé pels inatei- 
xos promotors de I'obra, amb una clara intenció de cercar en cada bloc de 
pisos el "núcleo dirigente social i católico',, primer al bloc i després a la 
parróquia o bé a la ,,Comisión Consultiva General del Barrio*, embrió de la 
futura associació de veins.ll 

E1 lliurament de les ciaus a& primers 184 inquilins 

La culminació del procés d'adjudicació va ser el lliurament de les 
claus als futurs veins del bani en  un solemne acte de benedicció presidit 
pel bisbe Modrego, el governador civil, Felipe Acedo Colunga, i el director 
general de l'lnstitut Nacional de la Vivenda, Federico Mayo.I2 

Els habitatges lliurats són en les anomenades illes 1 i 2, que situaríem 
a l'entorn dels actuals carrers de I'Espiga, Cep, Felip 11 i Cardenal Tedes- 
chini. Dels pisos Iliurats -en principi 179- 82 van correspondre a adjudica- 
taris proposats pels socis fundadors, entre els quals destacaren els propis 
membres de la Junta del Patronat i empreses afins, i d'altres penanyents a 
la burgesia industrial i financera de la ciutat, tant persones individuals com 
en  nom d'empreses, per exemple els Roger; Riviere, SA; Hertrand; Güell; 
Forcada, SA, etcetera. Els 97 restants s'adji~dicaren en I'anomenat ,,turno 
libre-; és a dir, persones deslliurades de qualsevol vinculació amb el Patro- 
nat i els seus socis. En aquest sentit, aquesta bipolarització dels adjudicara- 
ris podia crear una cena visió d'adjudicació pactada per influencies i reco- 
manats. En un intent d'evitar aquest corrent d'opinió, el mateix dia del 
lliurament es publicava en La Vanguardia de Barcelona i en el Diario de 
Barcelona la llista completa dels f~iturs usuaris dels nous pisos, indicant-ne 
la professió.'j 

Així, el 27 de juny, d'aquests pisos en restaven ocupats 172, s'havien 
produit 7 renúncies -2 de soci fundador i 5 de "turno libre- ocasionades 
més per voluntat de l'adjudicatari que volia aconseguir una millor situació 

11. Op. cit. nota núm. 4. 
12. ..las Viviendas del Congreso Eocirístico", La Vanguardia &pañola. 27-6-1954, 
13. Op. cit. nota núm. 10. 



Baixas 
Classes laboials 
1. Obrcrs no qualificats 
2. Obreis qualificals 
3. Adminisrratius 
4. Subaiterns 
5. Professions liberals 
6. Funcionaris 
7. Inderienditzats 
No adjiidicats o sense infoirnació 
TOTALS 

S.F. (1) T. L. (2) Total Total teoric 
3 2 5 - 
4 1 5 8 
- 1 1 - 

3 1 4 10 
- - - - 
- 1 1 4 
- 1 1 - 

7 
24 22 

Primera planta 
Clssiei laborals S.?. (1) 'r. L. (2) To~al Total teoric 
1. Ohren no qualificats 2 1 3 - 
2. Obrers qiiuliticats 3 - 3 - 
3. Adminisrritiris 9 14 23 21 
4.  Subalterns - - - - 
5. ProTessions libenls - 3 3 6 
6. Funcionaris 1 1 2 - 
7. independitzas - 5 5 13 
N« adjudicats o sense infoimació - 7 
TOTALS 24 22 

Segona planta 
Clssses labonls S.F. (1) T. L. (2) Total Total teoric 
1. Obrers no qualificau 3 1 4 - 

2. Obl-eis qrialificats 16 2 18 7 
3. Administratius 6 11 17 33 
4.  Sulbaiterns 1 - 1 - 
5. Professions liheiais - - - - 

6. Funcionaiis - - - - 
7. Independitrats - - - - 
No adjudicais o sense infoi.rnació 
TOTALS 40 40 

Tercera i quarta plantes 
Ciasses labiais S.F. (1) T. L. (2) Tmal Total tediic 
l .  Ohrers no qualififats 15 12 27 37 
2. Ohreis qualificars 3 27 30 43 
3. Adininisiratius 9 2 11 - 
4. Subalterns 1 1 2 - 
5. Professions liberals - 1 1 - 
6. Funcionaria 1 - 1 - 

7. Independitzati - - - - 
No adjudicats o sense iniorrnació 8 

I TOTAlS 80 80 

Taula 3: Disirihució final per plantes dels habitatges de¡ primer lliurarnent. segons les cate- 
gories socio-laborals estableces pcl Patronar clt. les VCE. (1) lnqiliiins adjudicararis proposats per 
un soci fundador. ( 2 )  lnquilins adjudicataris de torn iiiure. 
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del pis en el lliurament següent que per denegacions per pan del Patronat. 
A les renúncies, s'havien de  sumar 5 pisos qiie restaven pendents d'adjiidi- 
cació, 4 de soci fundador i 1 de "turno libre.,. El 30 de juny s'adjudicaren 5 
nous pisos -3 de soci fundador i 2 de .,tiirno libre.. Finalment, el 8 de jitliol 
es lliuraren els pisos restants, tots de ,.turno libre.. El 26 de julio1 de 1954 
restaven totalment ocupats.'* 

Pel que fa a la distribució final i real per plantes i a la seva relació 
amb el harems tedrics establens (vegeu taula 3), cal afirmar que I'aproxi- 
mació entre els totals reals i els tedrics és prou imponant, sobretot pel que 
fa als grnps majoritaris (en general, obrers i administratius donlinen en  les 
plantes previament destinades a ells). iMés variació s'aprecia en  el cas dels 
grups d'inquilins minoritaris, on el canvi d'un sol individu por afectar visi- 
blement la proporció final respecte dels valo?s tedrics. Un punt i a part 
mereix la distribució en els baixos, a causa de l'absencia de dades sobre 
inquilins reals (aproximadament un 30% dels baixos figura en els quadres 
definitius d'adjudicació sense especificar). Aquest primer torn d'adjndica- 
cions no se& el definitiu, ja que les entregues i els canvis de pis no restaran 
tancats en  acabar el repaniment que ha estat objecte del nostre estudi. 
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