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INTRODUCCIÚ

La promoció d'habitatges d'enca de la Guerra Civil ha estat importantíssima per a
l'evolució urbana a les terres de parla catalana. El problema de 1'habitatge ha afectat aspec-
tes de caire econornic, social i cultural de la societat, a banda del purament urbanístico

En el marc d'aquesta activitat immobiliaria, promoguda pels agents estatals i privats,
cal destacar l'acció portada a terme per l'església i els sectors i associacions vinculades (pa-
tronats, entitats benefiques, Acción Católica, Caritas Diocesana), els quals podem conside-
rar com un agent més dintre del desenvolupament de l'activitat imrnobiliaria, Aquesta
acció cal ernrnarcar-la dintre de les actituds del que ha estat anomenat sociologicament
catolicisme social, tarnisat, pero, a 1'Estat espanyol, pels pressupostos de la ideologia
nacionalcatolica que, a través de l'anomenada pastoral social i les actituds paternalistes dels
quadres dirigents, vertebren postulats -en aquest cas, amb l'habitatge- de control social
i d'impregnació del fet carolic en tots els arnbits de la societat (família, escola, treball, lleure).

La nostra recerca se centra en el marc cronologic del franquisme (1939-1975), malgrat
que 1'acció concreta pel que fa a l'habitatge es desenvolupa amb forca a la década dels anys
cinquanta i seixanta, on aquests representants tant laics com eclesiastics articulen una serie
d'iniciatives que actuaran com a contrapunt a 1'acció de 1'Estat a través de 1'Obra Sindical
del Hogar i el Plan de urgencia social corresponents, la dels diferents Patronats municipals
de l'habitatge i la del ja incipient mercat immobiliari privat.
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Si bé a nivell esraral1'acció de les institucions eclesiastiques es troba registrada en més
d'una vintena de ciutats, el volum constructiu no arriba a percentatges significatius, i en
molrs dels casos resten com a accions puntuals, o bé a través de 1'anomenada Secretaria de
la Vivienda de la asociación de hombres de acción católica, o bé d'altres entitats catoliques,
com Caritas Diocesana o bé per iniciativa del bisbat d'una diocesi concreta. Moltes d'elles,
afectades per l'enorme problemática que suposava el déficit d'habitatges, incrementar amb
els fluxos migratoris carnp-ciutat que en aquest moments es donen.

Així, el nostre treball' se centra en una primera aproximació a l'activitat dels exemples
més notables que es desenvolupen a Catalunya i al País Valencia. Especialment els articu-
lars a Lleida, amb el Patronato Diocesano del Hogar, a Girona, amb el Patronat de la Santa
Creu de la Selva, a Barcelona, amb el Patronato de las Viviendas del CongresoEucarístico, la
Comisión parroquial de la vivienda a Sant Sadurní d'Anoia, la Ciudad deAsís a Alacant i el
Patronato Cardenal Arce Ochotorena a Tarragona.

Aquesta analisi de conjunt ens permet tractar en una graduació d'escales les diferents
solucions al problema de l'habitatge, a nivell econornic i financer per part dels promotors
i l'usuari, la personalitat, ideologia i relacions socials dels promotors, el tractament sociolo-
gic dels futurs usuaris d' aquests habitatges i la classificació urbanística dels conjunts resi-
dencials.

L'ESGLÉSIA COM A PROMOTORA O'HABITATGES SOCIALS

La manca d'habitatge i les conseqüencies socials que d'aixo se'n derivava van planejar a
les mentalitats d' alguns sectors empresarials vinculats a 1'Església i a les seves associacions i
entitats, durant la segona meitat de la década dels quaranta i la dels cinquanta, a tot 1'Estat
espanyol. Lefecte que aquesta carestia suposava per al desenvolupament normal de les
indústries i les problematiques socials van fer apareixer diferents iniciatives constructives
focalitzades sota les figures jurídiques de Entidad benejico-constructora, creada per un de-
cret del 17 de mare;:de 1947, per tal de cobrir déficits que un incipient creixement de
moltes ciutats feien augmentar. Una serie de comuns denominadors es donen a totes elles,
la presencia del bisbe o arquebisbe de la diocesi corresponent com a president i inductor de
moltes d' elles, la junta directiva formada per prohoms de les ciutats corresponents vincu-
lats a associacions cívicoreligioses i un seguit de plantejaments ideologics extrets de l'ano-
menat catolicisme social.
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EL CATOLICISME SOCIAL 1 L'HABITATGEA L'EsTAT ESPANYOL (1945-1975)

Sense entrar en l'analisi de les diferents realitzacions de l'església, associacions i sectors
afins a ella en materia de construcció d'habitatges a l'Estat espanyol entre 1945 i 1975; fet
que ultrapassaria amb escreix els límits d'aquesta comunicació, presentem a modus de
localització geografica les diferents entitats i organismes que van desenvolupar la tasca a
dalt esmentada en aquells anys. Certament, el nombre d'entitats és important, l'activitat
de les quals es concentra a les capitals de província i a les arees amb un poblament elevat o
receptores de població. Ara bé, un intent de quantificació, ara com ara en fase preliminar,
deixa entreveure que la major activitat constructiva es va desenvolupar a Barcelona, Madrid,
Valencia, Alacant, Girona, Saragossa, Cordova i Biscaia.

LOCALITZACIÚ GEOGRAFICA DE LES INICIATlVES 2

Castella-Lleó i Cantabria: Obra Diocesana de la Vivienda -San Pedro Regalado- a
(Valladolid); Constructora Benéfica diocesana Santa Maria del Parral, (Segovia): Patronato
de Nuestra Señora del Carmen, (Salamanca); Caritas Diocesanas, (Avila): Patronato de
Santa Teresa de Jesus, Alba de Tormes (Salamanca); Entidad Constructora benéfica -Santiago
el Mayor-, (Santander); Constructora Benefica Patronal, (Burgos); Acción social del Bierzo,
Ponferrada (Lleó).

País Base: Constructora Benéfica "Viviendas de Vizcaya", (Bilbao); Cáritas diocesana,
(Bilbao); Constructora San José a Vitoria; Asociación Ntra. Sra. Virgen Blanca, Vitoria;
Caritas diocesana, (Vitoria); Patronato Ntra, Sra de Izaskun, Tolosa, (Biscaia): Patronato
de la Sagrada Familia, Irún (Guipúscoa); Cooperativa de Viviendas "Pueblo Nuevo",
Arrigorriaga (Bilbao);

Galícia i Astúries: Constructora benéfica "La Sagrada Família", La Corunya; Construc-
tora benéfica San Pablo, Vigo; Constructora de viviendas "Parroquia de San Froilán", Lugo;
Cáritas diocesanaA.c., El Ferrol; Cáritas Diocesana Santiago de Compostela, (La Corunya);
Patronato Ntra. Sra. de Fatima, Santiago de Cornpostel-la: Patronato de Santa Maria de
Covadonga, Oviedo; Caritas diocesana, Oviedo; Asociación benéfica Ntra, Sra. de
Covadonga, Xixó.

Aragó, La Rioja i Navarra: Las Viviendas de San José, Logronyo; El Hogar Cristiano,
Saragossa; Caritas diocesana, Saragossa; Cáritas diocesana, Tudela (Navarra).

Madrid i Castella - La Manxa: Construcción benéfica Virgen de la Almudena, Madrid;
Grupo Nuestra Señora de la Paz; Colonia Eijo Garay; Constructora Benéfica de Belén,
Madrid; Patronato Inmaculada Concepción de Acción Católica; Horcajo de Santiago (Con-
ea); Caritas dio cesan a, Ciudad Real; Caritas dio cesan a, Madrid; Cáritas diocesana, Conea.

2 Aquest llistat ha estat elaborat a partir de la informació proporcionada pel Fons particular del
Patronato Diocesano del Hogar de L1eida i els butlletins bimensuals de la FOVlBE.
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Andalusia: Asociación benéfica La Sagrada Família, Cordova; Asociación benéfica Ntra,
Sra. de la Salud, Castro del Río, Cordova: Patronato Virgen de las Angustias, Granada;
Caritas parroquial "Santa Fé", Granada; Patronato benéfico del Santo Cristo de la Veracruz,
Estepona, Malaga; Fomento del Hogar, Jerez de la Frontera, Cadis; Patronato de Nuestra
Señora del Mar, Almeria; Caritas diocesana, Almeria; Cáritas diocesana, Huelva; Cons-
tructora benéfica del Sagrado Corazón de Jesús de Málaga; Caritas diocesana, Jaén;
Hermandad constructores ferroviarios Nuestro Padre Jesús resucitado, Puente Genil,
Cordova; Asociación San Francisco de Asís, Palma del Río, Cordova.

Regió Murciana: Patronato Campaña de Navidad y Reyes, Albacete; Patronato Virgen
de los Llanos, Albacete; Constructora benéfica Sn. Vicente de Paul, Múrcia.

Canaries i Colonies: Patronato de Ntra, Sra. de las Victorias, Tetuan; Constructora
Interparroquial, Ceuta; Constructora benéfica San José Artesano, Las Palmas.

Extremadura: Patronato de Ntra. Sra.del Puerto, Plasencia, Caceres; Caritas Diocesana
-Acción católica, Plasencia, Cáceres; Asociación Benéfica Virgen de Guadalupe, Caceres:
Viviendas de Santa Eulalia, Merida, Badajoz; Entidad benéfico-constructora Nrra, Sra. de
la Soledad, Badajoz.

La primera iniciativa constructora desenvolupada a I'Estat va ser la promoguda pel
bisbe de Cordova, Fray Albino amb la creació de la Asociación benéfica La Sagrada familia,
el 1947. Aquest entitat construirá a la ciutat andalusa la totalitat del barri anomenat "Campo
de la verdad".

Paral-leles en el temps i en molts dels casos documentats esperonats per la iniciativa
cordovesa' es desplegaren una serie d'iniciatives a diverses poblacions de I'Estat: a Salamanca
pel Patronato de Nuestra Señora del Carmen, a partir de 1948, en aquell mateix tarnbé el
Patronato de Santa Teresa de Jesús emprenia la construcció d'habitatges a Alba de Tormes
(Salamanca), a Santander, l'Entidad Constructora benéfica -Santiago El Mayor-, el
1949, a Valencia, el Patronato de Nuestra Señora de los Desamparados, a partir de 1951,
promogut pel bisbe Marcelino Olaechea, a Barcelona, la celebració del XXXV Congrés
Eucarístic Internacional va permetre estructurar l'anomenat Patronato de la Viviendas del
Congreso Eucarístico, l' entitat que major volum d'habitatges va construir a tot l'Esrat, a
Burgos, la Constructora benéfica patronal, que depenia de l'anomenat Círculo Católico de
Burgos, el 1953, a Valladolid, la Obra diocesana de la Vivienda -San Pedro Regalado-, el
1956 i també a Oviedo, el Patronato de Santa María de Covadonga, a Saragossa, El Hogar
Cristiano, la iniciativa del bisbe Llopis Iborra a Caceres amb la Asociación benéfica Virgen de
Guadalupe, elPatronato Virgen de laAngustias, a Granada, les Viviendas de San [ose, a Logroño,

J Com així mostren moltes de les comunicacions exposades a la XIV Sema1la social de España, cele-
brada el maig de 1954 a Burgos i que va tractar els problemes derivats de la manca d'habitatge a l'Estat
espanyol. Vegeu. DD.AA., El problema de la vivirnda etl España, XIV Semana social de España, Burgos,
1954.

4 Op. Cit. Nota 3.
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totes vers el 1950 i les iniciatives realirzades per l'embranzida de l'arquebisbe Eijo Garay a
Madrid amb la realització de més de 3.000 habirarges repartits en dos grups, el Nuestra
Señora de la Paz i la Colonia Eijo Garay i la projecció mai no realitzada de l'anomenada
Ciudad de Dios, pensada per encabir 15.000 persones totes canalitzades per la Constructo-
ra benéfica Virgen de la Almudena.:

Nombroses iniciatives eren avalades pels bisbes de les respectives diócesis, i al seu darre-
ra trobaven el recolzament de grups adscrits a Acción Católica Nacional en la seva sección de
Hombres que, des de 1951, mantenia una Secretaria de la vivienda i que el 1953 inicia els
tramits per a la creació d'una Federació d'entitats benefico-constructores catoliques que
mai no van reeixir," D'altres iniciatives sorgien dels diferents Centres provincials de la
Asociación Catálica Nacional de propagandistas, de les diferents Associacions Catoliques de
dirigents o empresaris. Ja a finals de la década dels cinquanta, Cáritas Diocesana de Acción
católica Española va canalitzar la creació de noves entitats benefico-constructores catoliques
amb la creació de la oficina de la vivienda FOVIBE. Des d' aquesta oficina es van articular
tota una trama de relacions entre les diferents seccions de Caritas i les altres entitats benéfico-
constructores que a la llarga s'adscrivien a Caritas, fent que aquesta entitat canalitzés totes
les possibles respostes i iniciatives als problemes que es plantejaven. Aixo va provocar uns
nous intents de crear una federació d' entitats benefico-constructores el 1963.6

eESGLÉSIA 1 L'HABITATGE A LES TERRES DE PARlA CATALANA( 1950-1975)

Catalunya, el País Valencia i les Balears no van restar alienes a aquesta reacció de l'esglé-
sia i les seves associacions vinculades. Com mostra el quadre adjunt, trobem nombrosos

Quadre 1. Relació d' entitats benefico-constructores que van fer realitzacions a les terres de
parla catalana entre 1950 i 1975 (Elaboració propia)

PaísValencia: Patronato de Nuestra Señora de los Desamparados, Valencia;Patronato Felipe
Rinaldi, Valencia;Patronato Ntra, Sra. de los Remedios, Alacant; Patronato San Franciscode Asís
-"La Ciudad de Asis"-, Alacant; Cooperativa obrera de viviendas San Jorge, Alcoi, Alacant;
Cooperativa de viviendas protegidas "San José Obrero", Alacant; Cáritas diocesana, Alacant.

Balears: Caritas diocesana, Eivissa:Cáritas diocesana, Palma de Mallorca; Entidad benéfico
constructora Ntra. Sra. del Lluch, Mallorca; Entidad constructora benéficaa Ntra. Sra. de Monte-
Toro; Ciutadella, Menorca.

Catalunya: Cooperativa obrera San José, La Seu d'Urgell, Lleida; Patronato diocesano de la
Vivienda,Lleida;Patronato de lasViviendasdelCongreso Eucarístico,Barcelona;Entidad benéfico-
constructora Redentor, Barcelona; Comisión parroquial de la Vivienda, Sant Sadurní d'Anoia,
Barcelona; Patronato de la Santa Creu de la Selva, Girona; Patronato Pius XII, Girona; Patronat
Rinaldi, Santa Eugenia del Ter, Girona; Patronato Cardenal Arce Ochotorena, Tarragona; Cáritas
diocesana, San Justo, Vic, Barcelona; Patronato de la Vivienda-Constructora benéfica, Malgrat,
Barcelona.
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exemples d'aquesta activitat edilicía. Barcelona, Valencia, Alacant i Girona concentraren la
major proporció d'habitatges en una correspondencia clara amb les dinamiques de creixe-
ment urbá que aquests ciutats tenien en aquests moments. Són proporcions que se situen
entre el 3% i 11% dels habitatges consrruírs en la globalitat de les ciutats tractades durant
aquells anys.

Algunes d'aquestes entitats constructores continuaren la seva activitat més enlla del
marc cronologic que aquí tractem, mostrant actituds més propies d'imrnobiliaries que no
pas de constructores.

Altres poblacions com Tarragona, Lleida, Sant Sadurní d'Anoia, la Seu d'Urgell, Mal-
grat, Vic, Mallorca, Eivissa i Ciutadella presenten iniciatives constructores de proporcions
limitades que a excepció de Lleida i Mallorca no superen els 100 habitatges, i responen a
iniciatives puntuals rnoltes vegades com a reflex d'altres que es fan a tot 1'Estat i a necessi-
tats puntals de sectors o de grups específics.

A continuació, presentem una serie de casos que articulen diferents propostes i iniciati-
ves dutes a terme per entitats benéfico-constructores. Tres són casos de construcció de més
de 1000 habitatges. Són els del Patronato de las Viviendas del CongresoEucarístico a Barcelona,
amb diferencia l'entitat que major volum d'activitat va desenvolupar a Catalunya i a tot
1'Estat espanyol entre 1954 i 1976, arribant a construir més de set mil habitatges fins al
moment de la seva desaparició el 1987.

El patronato de la Santa Creu de la Selva a Girona, encara avui en funcionament, i que
des de 1958 fins a 1980 va construir 2.812 habitatges a Girona. El darrer cas, és l'anorne-
nada Ciutat d'Asís a Alacant, un polígon de 1840 habitatges promogut per l'obra del
Francisca Padre Angel de Carcagente.

També analitzem altres tres casos d' entitats constructores que realitzaren promocions
de menor importancia, és el cas del Patronato diocesano del Hogar de Lleida, el Patronato
Cardenal Arce Ochotorena, a Tarragona i el de la Comisión parroquial de la Vivienda de Sant
Sadurní d'Anoia.

PATRONATO DE LAS VIVIENDAS DEL CONGRESO EUCARÍSTTCO (BARCELONA)

Centrant-nos a la ciutat de Barcelona, l'entitat Patronato de las Viviendas del Congreso
Eucarístico va monopolitzar l'acció constructora relativa a 1'habitatge de sectors afins a
1'Església i va actuar com el complement privat de les iniciatives públiques que 1'Instituto
Nacional de la Vivienda, sota el nom de diverses entitats, i La Obra sindical del Hogar
desenvolupaven. Aquesta entitat va néixer arran de la iniciativa conjunta d'un ampli sector
de la burgesia industrial i financera barcelonina, d'inspiració católica, representada per
1'Asociación católica de Dirigentes, entitat creada el gener de 19517 i 1'Església, representada
per la figura del Bisbe Modrego. Lobjectiu basic d'aquest projecte era donar una solució-
si més no parcial- al greu problema que representava la manca d'habitatge a la Barcelona
dels primers anys cinquanta.
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Ara bé, des del punt de vista ideologic, els habitatges Viviendas del Congreso Eucarístico
van partir de la iniciativa personal del bisbe Modrego" que pretenia atomitzar, d'una ban-
da, l'abast i 1'impacte que representa per a la ciutat 1'organització i celebració del XXXV
Congrés Eucarístic Internacional; i d'altra, una preocupació personal envers el problema

de l'habitatge com demos tren les seves exhortacions pastorals del S de gener de 1949 (Grave
y urgente problema: la escasez de vivendas)9 i la carta pastoral del 7 de gener de 1950
(Habitación, pan y trabajo), 10 i la pastoral Un fruto del Congreso Eucarístico Internacional
del 9 de gener de 1951. Pero el punt de partida en la concreció d' aquesta iniciativa va ser

l'exhortació pastoral i la pastoral que el bisbe Modrego va fer a tots els católicos y patriotas

barceloneses per demanar la seva participació per resoldre la problemática, En aquestes

pastorals, de l' 1 de novembre de 1951, Uno de los frutos del Congreso Eucarístico Interna-
cional: viviendas" i del 17 de novembre de 1951, El Congreso Eucarístico y la construcción
de viviendas, es dissenya un esquema basic de pressupostos inicials per endegar una orga-
nització que dugués a terme la construcció d'habitatges. Les bases d'aquesta obra serien

una important suma formada per les aportacions voluntaries, de cent mil pessetes cada

5 Durant la celebració de la III ReulIiólI nacional de viviendas organitzada per la AsociaciólI de hombres de
Acción católica i el seu Secretariado de viviendas el novembre de 1953, es van marcar les pautes per a la
creació de la Federacióll de Entidades bene1ico-constructoras i va presentar I'avantprojecte d'estatuts. A I'any
següent aquest foren aprovats a la IV reunión nacional de viviendas. Posteriorment, el 1956, la Secre-
taria de Viviendas de Caritas Española es va integrar al secretariat d'habitatges de la Asociación de hombres de
Acción católica i va ratificar els estatuts. La integració de Caritas española suposava un accés a I'ajut
internacional que lIavors es canalitzava cap a Espanya. Fons particular Patronato Diocesano del Hogar,
Lleida.

6 Boletín informativo de la FOVlBE, Gener de 1963, núm. 1.
7 !..J\sociación Católica de Dirigentes va ser creada per decret pel Bisbe Modrego el 25 de gener de

1951, i els seus estatuts aprovats el febrer d'aquell any. Va ser nomenat Secretari Conciliar el Dr.
NarcísJubany.lmportants membres d'aquella associació van formar part de la primera Junta del Patronato
de la Viviendas del Congreso Eucarístico i de la inicial comissió gestora d'aquests habitatges. Aquesta entitat
estava integrada dintre de la UlIión internacioual de asociacio~les patrOllales (U.N.I.A.P.A.c.) i troba paral-
lels a Bélgica (Fédération des Ptrons Catholíques), Catholíc lndustrialist Conference a Anglaterra i la
Unione Cristiana lmprenditori e Dirigenti a Italia.

B Algunes de les persones que van formar part de la Junta inicial del Patronato de las Viviendas del
Congreso, com per exemple l'advocat )osep Maria Vílaseca Marcet, són de l'opinió que van ser mem-
bres de la Asociación Católica de Dirigwtes els que van proposar el bisbe Modrego, que fou elll'iniciador
d'una campanya de concienciació popular. lnformació extreta d'una conversa mantinguda amb Josep
Maria Vílascca Marcet a Barcelona, el 18 de marc de 1994.

9 Boletín Oficial del Obispado de Barcelona. 31 de gener de 1949.
lO Op. cit. 10 de gener de 1950.
11 Op. cit. 1 de desembre de 1951.
12 Aquest capital va ser aportat per dos tipus de donants. els Socis Fundadors de l'entitat Viviendas

del Congreso Eucarístico, que aportaven quotes de 100.000 ptes. cadascun -aquesta quantitat en molts
deIs casos es va pagar amb la formalització de quotes més o menys estables i regulars fíns a cobrir
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una, fins a assolir la xifra ideal de cent milions, i l' administració i competencia técnica que

fes possible la transformació d'aquest capital en habitatges.

Així, aprofitant l'abast i l'irnpacte que representa per a la ciutat la celebració del XXXV
Congrés Eucarístic Internacional, ambdues parts van iniciar una ben planificada campa-

nya de propaganda i recollida de fons, la qual permetria aconseguir el capital suficient"
per a la construcció dels primers habitatges i reinvertir els beneficis a la construcció cíclica

d' altres habitatges."
La constitució de l' entitat Patronato de las viviendas del CongresoEucarlstico va ser anun-

ciada pel bisbe Modrego en una segona exhortació pastoral arnb referencies explícites a les
Viviendas del Congreso, el 8 de gener de 1952: Una idea en marcha" .14 La constitució
efectiva, pero, va quedar determinada en una assemblea que la Asociación Catolica de Diri-
gents va celebrar el desembre de 1951 al Palau de la Música, a la qual es van recollir els

primers donatius per a l'obra que s'anava a iniciar. A partir de gener de 1952, des d'aquesta
mateixa entitat s'estructuraren les bases jurídiques, econorniques i socials del futur patro-

nat d'habirarges."

El 18 de mar<;: de 1952, els membres de la Comisión Gestora que s'havia format per
desenvolupar la idea signen un manifest que dóna a coneixer als ciutadans l'inici de l' enti-

tat i les seves perspectives de la següent manera:

Al iniciar nuestra tarea como miembros de la Comisón Gestora de la Viviendas del
Congreso Eucarístico, designados por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo hemos de
proclamar su especial deseo de que, fruto del fervor espiritual que ha de animar el
próximo Congreso Internacional sea una realidad, el organismo permanente que
alivie y atienda en lo posible, el problema material, económico y social de la falta de
viviendas en Barcelona y su diócesis."

aquella quantitat-, i els Socis Protectors, que feien aportacions d'import variable. Els primers posse-
ien el dret de proposar, per cada quota de 100.000 ptes. que havien subscrit, dos futurs adjudicataris
de pisos (a partir del 1966, només podrien proposar-ne un), que normalment triaven d'entre els seus
ernpleats amb problernatiques greus pel tema de I'habitatge o altres persones de la seva confíanca
(servei dornestic i farnílíars d'aquests). Amb aquests adjudicataris es pretenia cobrir el 35-40% deIs
habitatges. La resta van ser atorgats a persones sense recomanació explícita, els anomenats Adjudicatarios
por turno libre.

13 C.CERVANTES; M.CHECA; ADE GRADO, "La campaña de las Viviendas del Congreso
Eucarístico Internacional. Una relación entre iglesia y burguesia en la Barcelona de los años cincuenta",
dins LA sociedad urbana en la España contenlpordnea [recull de comunicacions del 2° Congreso de la Asociación
de Historia contemporánea. Edició en suport ínforrnatíc]. Barcelona: Asociación, 1994.

14 Op. cit. 1 de febrer de 1952.
15 "Una absoluta unanimidad se ha manifestado en el seno de nuestra asociación respecto a los

principios que deberian servir de base al futuro organismo que llevará sobre si la misión de realizar la
iniciativa del Excmo. y Rdmo. Obispo sobre las "Viviendas del Congreso Eucarístíco" ...", Extret del
Boletín de noticias de la Asociación Católica de Dirigentes. núm. 10, 15 de febrer de 1952.

16 Arxiu Díocesa de Barcelona. Carpetes Viviendas Congreso Eucarístico.
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Entre els seus membres, destaquem aquí amb les funcions de representació de la
Asociación Católica de Dirigentes, explíciramenr, malgrat ser-ne tots membres, Santiago
Udina Martorell; Jaime de Semir Carróz; Ignasi Vidal Gironella; Josep Maria Vilaseca
Marcet; Felipe Bertrán i Güell; Josep Clapers Crusellas, membre del Consejo Superior del
Fomento del Trabajo Nacional; Andrés Oliva Lacoma, president honorari de la cambra d'in-
dústria de Barcelona; membres de la Cambra de Cornerc com Francisco de P. Gambús
Rusca, un futur ministre sense cartera; Pere Gual Villalbí; membres de la SECEA (Entitat
del sector cotoner com Antonio Pons Llibre, el president de la Cambra de la propietat
urbana; Angel Traval Rodríguez de Lacín i, represenrant-la, Joan Vidal Gironella; Joaquín
Ribera Barnola, representant el CEAM (entitat del sector metal-lúrgic); industrials textils,
Joan Roges Gallés, Salvador Pala Munne, Josep Ma. Juncadella Burés i Luís Jover Nunell.
Per l'Instituto Agrícola Catalán de San Isidro, el Marqués de Alfarrás i Joaquim Ma. de
Nadal per la Sociedad económica de amigos del País. Va actuar com a Secretari general el
llavors Secretari del Col-legi de Notaris de Barcelona, Josep Ma. de Porcioles Colomer.

Val a dir que el manifest es reproduiria a la premsa barcelonina el dia 21 de marc, i amb
posterioritat el 25 de juliol al Diari de Barcelona.

EllO de maig del mateix any, l'Instituto Nacional de la Vivienda dóna l'aprovació del
projecte d' estatuts del Patronato de la Viviendas del Congreso Eucarístico, i aquests seran
formalitzats el 21 de maig de 1952,17 així, la Junta del Patronato substitueix la Cornissió
Gestora inicial.

E131 de juliol de 1952, ja després de la celebració del XXXV Congrés Eucarístic Inter-
nacional, el Patronato va sol·licitar de l'I.NV la qualificació d'Entidad Benéfico-Construc-
tora de Vivendas protegidas. 18

Aprofitant l'esperit que la ciutat havia mostrat durant la celebració del Congrés, el bisbe
Modrego va tornar a fer una crida al mateix temps que explicava els avenc;:osde l'obra, en
forma d' exhortació pastoral, la tercera que versava sobre el tema: Hacia la plena y espléndida
realización delproyecto "Viviendas del CongresoEucaristico'T' el 12 de juliol de1952.

El 22 de setembre del 52, l'LNV va aprovar definitivament els estatuts del Patronato de
las Viviendas del Congreso Eucaristico."

Malgrat la constitució efectiva de l'entitar, les crides a la població per part d'aquesta i
del bisbe no van decaure com demostra amb l'exhortació pastoral del 29 d'agost de 1953
Cruzada de oracionespor laplena solución del problema i posteriors, totes amb la finalitat de
recaptar capital per al Patronat constituir.

17 S.N., Viviendas del Congreso Eucarístico, una obra en marcha (1952-1962), Barcelona, 1962.
18 Una obra en marcha ... cit.
19 Boletín Oficial del Obispado de Barcelona. 17 de julíol de 1952.
20 Una obra en marcha ... cit.
21 C.CERVANTES,M.CHECAi A.DEGRADO, "Un model d'adjudicació de vivendesa Barcelona:

LesVivendes del Congrés Eucarístic.1952-1967" a III Congrés d'histaria deBarcelona. Poneneies iComnicacions
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Quadre 2. Extensió geográfica i percentatges de construcció d'habitatges del Patronato de la
Viviendas del Congreso Eucarlstico (Elaboració propia)

ANy SITUACIOBARRlo GRUP NÚM. HABITATGES TOTALANUALD'HABITATGES

1954 Congrés (Barcelona) 200 200
1955 Congrés (Barcelona) 320 320
1956 La Bordeta (Ll-Iospitalet) 50 971

Congrés (Barcelona) 921
1957 Sant Medir - La Bordeta 128 276

Congrés (Barcelona) 148
1958 Congrés (Barcelona) 193 193
1959 Sant Medir - La Bordeta 132 376

Congrés (Barcelona) 244
1960 Congrés (Barcelona) 220 256

Vilassar - Arzobispo Modrego 20
Santa Rosalia (Barcelona) 12

1961 Congrés (Barcelona) 183 183
1962 Congrés (Barcelona) 146 146
1963 Verdun - Santa Engracia 40 90

Badalona - San Anastasio 50
1964 Sant Medir - La Bordeta 173 892

SantAndreu 194
Badalona - San Anastasio 525

1965 Badalona - San Anastasio 245
1967 Congrés (Barcelona) 8 8
1968 Congrés (Barcelona) 146 312

Sant Martí 166
1969 Badalona - San Anastasio 323 323
1970 Badalona - San Anastasio 198 198
1971 Gaya - Grupo Angela Roca 184 366

Gaya - Grupo Angela Roca 16
Badalona - San Anastasio 166

1973 Rubí 28 64
Puigreig 36

1974 Terrassa 327 721
Viladecans 188
CI Concilio de Trento (Bcn) 206

1975... Verdun 23 137
Cabrera de Mar 40
Gaya 50
Puigreig 24
TOTALHABITATGES 6277
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L'actuació de! Patronato s'estengué durant dues decades per tota l'area metropolitana
abastant les comarques de! Barcelones, Maresme i Baix Llobregat (vegeu quadre 1). Més de
6.000 habitatges socials, amb unes especials condicions de pagament i una se!ecció socio-
logica de! personal que les havia d' ocupar. 21

EL PATRONAT DE LA SANTA CREU DE LA SELVA, GIRONA

A la década de 1950 a 1960, Girona va experimentar un creixement poblacional valo-
rat en un 20%.22 Un creixement explicat per un incipient flux migratori de fora la provín-
cia, especialment d'Andalusia i Extremadura, pero també pel propi creixement vegetatiu
de la ciutat i la seva área d'influencia, La propia geografia de la ciutat i l'escassísima plani-
ficació urbanística de l'epoca van ser determinants per a 1'aparició d'una serie de problemes
derivats d'aquest creixement com eren e!s déficits d'habitatges, sanitaris i socials. Respecte
al déficit d'habitatges, la solució per als nouvinguts passava per instal-lar-se en regim de
rellogats o bé per la construcció d'una barraca o guingueta. Així, en un informe tecnic fet
pels serveis municipals e! 1957, e! número de barraques era de 467 amb un població de
1949 persones.P Aquesta presencia va motivar la constitució per part de! bisbe de Girona,
Dr. Josep Cartafia i Ingles, de la Comisión diocesana de Migración, e! 27 d' octubre de 1956.24

El desembre de 1956, durant la campanya posada en marxar per celebrar e! segon dia
de l'emigrant, es va presentar un projecte de 150 casetes i hortet, a Quart, concretament en
e! quilórnetre 4,5 de la carretera de Girona a Sant Fe!iu de Guíxols. El projecte es va
consolidar amb la consrirució de l'entitat benefico-constructora Patronato de Santa Creu de
la Selva, e!18 de man;: de 1957. Aquesta pero, no va ser la primera iniciativa que en materia
d'habitatge i entre els cercles catolics es feia a Girona. El15 de febrer de 1950, e! Consell
diocesa d'homes d' acció católica constituía e! patronat Pius XII, presidit pe! bisbe Cartafia.
La iniciativa, pero, no va reeixir.

El patronat de la Santa Creu de la Selva tenia com a missió:

Barcelona, 1993, vol 2. i també C.CERVANTES, M.CHECA i ADE GRADO, "El Procés de distríbu-
ció deIs primers adjudicataris de les vivendes del Congrés Eucarístic (1954)" a Finestre/les, núm.6,
Barcelona, 1994. p 163·174.

22 Dades extretes de ).IGLESIAS, La poblaci6n de Cataluña en la década de 1950-1960, Dalmau ed.
Barcelona, 1966 i L1.RECOLONS, La poblaci6 de Catalunya. Distribuci6 territorial ievoluci6 demografica, 1900-

1970, Laia, Barcelona, 1976.
23 Els grups de barraques s'agrupaven entorn a quatre zones de la ciutat, el Castell de Montjuic, Torre

Cironella, Torre Alfonso XII o Caputxins i en les marges del riu Ter. F.FERRERGIRONES, Una acci6 per
/'habitatge, e/s primers 30 anys del Patronal de la Santa Creu de la Selva, Girona, 1991. p.26 i s.

24 Creació relacionada amb els postulats del catolicisme social que tenia en la migració un dels
seus temes prioritaris. Així, el 1952, es va celebrar a Barcelona el primer Congrés de la Comissió
Internacional Católica de Mígració, el 1954, es constituia la Comissió católica espanyola de la rnigra-
ció, i el novembre de 1955, se celebrava el primer dia de l'Emigrant. Op, Cit. Nota 23.
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Suprimir o paliar el problema que constituye en la actualidad la existencia de núcleos
de chabolas enclavadas en los alrededores de la ciudad de Gerona. Será también
objeto de este patronato proporcionar vivienda a aquellos trabajadores que atraídos
por unas mejores oportunidades laborales se desplacen a la ciudad de Gerona,
procedentes de otros puntos de la Península ... 25

Laprovació dels estatuts es va fer el 18 de setembre de 1957, i el primer projecte a
realitzar és un grup de 139 habitatges a Quart. La manca de recursos econornics, la llunya-
nia dellloc i, sobretot, una estrategia per adquirir l'habitatge basada en l'aportació del
treball personal del futur propietari fracassa, i va fer replantejar la missió del patronat,
canalitzant una serie de noves estrategies com eren: una localització en una zona urbana i
una construcció adaptada a les normes oficials, amb preus de venda semblants als dels
habitatges de renda limitada. D'aquesta forma, el patronat adquireix, el 1958, 43.000
pams quadrats al carrer Vista Alegre de Girona amb la intenció de construir-hi 40 habitatges.

El 26 de maig de 1961, el bisbe Cartafiá nomena una nova junta rectora en la qual
destaquen noms com Mossen Bachs i Mach, Francesc Ferrer i Girones, Enric Huguet i
Aulet, Joan Maria de Ribot i de Balle i Manuel Nadal i Ollero La nova junta redactara uns
nous estatuts que: "... s'adapten a la comtrucció d'habitatges de renda limitada, de tipus social
o altres que sels equiparin opuguin ser construits pels patronats benifics". 26

Els nous estatuts estructuren l'existencia d'una junta rectora i una assemblea general de
socis, els quals es categorirzen en fundadors, protectors i beneficiaris. EIs primers eren la
fórmula per aconseguir els recursos econornics per continuar la tasca constructiva. La cap-
tació de socis fundadors durant aquests anys va comptar amb el suport de la Asociación
Católica de Dirigentes de Girona. A la seva junta directiva hi figuraven noms d' empresaris i
financers com ara Francesc Torras i Hostench, Josep Portabella i Buxens, Manuel Xifra
Boada, Joaquim Pagan s i Grau i, com a secretari, Francesc Ferrer i Girones," que actuaria
com a enllac entre aquesta entitat i el patronato

25 EFERRER GIRONES, Una acció per I'habitatge, els primers 30 anys del Patronat de la Santa Creu de la
Selva, Girona, 1991. p.31 i s.

26 Op cit. nota 25, p. 38.
27 Francesc Ferrer i Círones (Girona, 1935). Professor mercantil per l'Escola de comen;: de Sabadell,

i com a tal des de 1962 ha ocupat professionalment la gerencia del Patronat benefic Santa Creu de la
Selva, de Girona. Ha desplegar des de la seva joventut activitats cíviques, socials i culturals: Secretari
tecnic de l'Associació católica de Dírigents de Girona (1960), soci promotor de la llibreria catalana
Les Voltes (1963), organitzador a Girona de la campanya "Catala a l'escola" (1966), soci promotor de
la Societat Cooperativa Delta (1967); redactor de la revista Presencia (1967); membre fundador del
premi de novel-la Prudenci Bertrana (1967), president de l'Órnníum Cultural al Cirones (1972), pre-
sident de la Cambra de Cornerc i Indústria de Círona (1974-77), elegit senador per les comarques
gironines el 1977, premi de normalització lingüística de I'ADAC (1982). Ha estat autor de diversos
llíbres, articles i collaborador de diversos mitjans de comunicació.
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La nova junta va donar una forta embranzida al Patronat, que va consolidar la seva
actuació amb l'acabament 1'1 d' octubre de 1961 del bloc del carrer Vista Alegre de Girona.
Lernbranzida abans esmentada es va dirigir envers la creació de nous habitatges sempre
dintre de les possibilitats pressupostaries del Patronat, i a la recerca de contactes amb les
empreses de Girona per tal de recaptar recursos. Finalment, només tres empreses van esta-
blir pactes per construir habitatges o bé aportar quantitats a l'obra del Patronat, aquestes
foren: Indústries químiques tartariques, S.A.; Sociedad Anónima defibras artificiales (SAFA)
de Blanes; i la paperera Torras Hostench, S.A.

Amb la primera es va construir un bloc de 10 habitatges a Montilivi (Girona). Amb
SAFA es realitzaren a Blanes, allloc dit Ca l'Aguidó, 400 habitatges i una escola, destinats
en la seva majoria a treballadors de l'empresa.

Els habitatges que construia aquest Patronat s'adaptaven a la llei de viviendas
subvencionadas, aquesta atorgava 30.000 pessetes a fons perdut per cada habitatge constru-
"ir.Lexcés de demanda per part dels constructors d' aquesta categoria d'habitatges va fer que
el govern, des de 1965, establís "cupos" per a cada província i promotors. Aixo va represen-
tar un handicap per a moltes de les entitats constructores benefiques, que tractaren de
superar de diverses formes. En el cas del Patronat de la Santa Creu de la Selva, es va haver
d' arribar al pacte i la col-laboració amb un promotor de semblants característiques, aquest
va ser: la immobiliaria PérezXifra, S.A. El17 de setembre de 1965, l'empresa era inscrita al
Registre Especial d'Entitats de la Direcció General de l'habitatge, i el patronat passava a
ser-ne soci per tal de poder aconseguir els "cupos" que li havien de correspondre a aquesta
empresa.

Els primers habitatges que es van fer amb el nou sistema seran en col-laboració amb
l'empresa Torras Hostench a Sarria de Ter. A la fi de 1967 s'havien construir 240 habitar-
ges, en la seva majoria per a treballadors de l'empresa paperera.

La darrera gran intervenció d'aquest patronat, que avui dia encara es troba en plena
activitat, va ser la promoció del polígon de Can Gibert del Pla, feta arran de les noves
qualificacions urbanístiques que el Pla General d'Ordenació Urbana de Girona, aprovat el
1966, proposava per a aquesta zona. El polígon, en la seva primera fase eren 560 habitatges
que va restar acabats el 1969, i van continuar fases successives alllarg de la década dels
setanta.

El patronat de la Santa Creu de la Selva va assolir l'habitatge número 2000 el 1979, i
l'impacte de les seves construccions juntament amb les de la imrnobiliaria Pérez Xifra, S.A.
entre 1961 al 1972 va ser 1354 habitatges, que representen 1'11,16% del volum d'habitatges
fets a Girona per aquesta epoca. El 1980, el nombre d'habitatges construíts era de 2.182,
repartits entre Girona, Quart, Santa Eugenia del Ter, Beguda, Montilivi, Arbúcies i Blanes.

28 Vegeu A.RAMOS HIDALGO, Evoluci6n urbana de Alicante, Instituto de estudios [un Gil Albert,
Alacant, 1984, p.265. i ].PIERA MANZANARO, El sector occidfl1tal de la ciutat d'Alacallt, Barrios de la
Florida iCiudad de Asís, Caja de Ahorros Provincial, Alacant, 1987. p.66 i s.
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LA CIUTAT n'Asts, A AuCANT28

El 1948 es va iniciar a 1'est de la zona anomenada del Portazgo de la ciutat d'Alacant,
una vintena d'habitatges promoguts per la figura del francisca Padre Angel de Carcagente,
per tal d'acollir obrers i immigrants. El 1953, la iniciativa prenia una nova volada amb la
construcció de 50 nous habitatges. El 1956, es planificava el que seria el futur barri de la
Ciutat d'Asís amb la construcció de 1840 habitatges. El polígon construir en dues fases,
entre 1960 i 1969, estava definir per una primera de cases de planta baixa adossades i una
segona de blocs de tres plantes. El 15 de juny de 1969 s'inaugurava la parroquia de Sant
Francesc d'Asís, punt culminant de 1'actuació del Patronat de San Francisco de Asís creat
pel Pare Ángel de Carcaixent.

Les actuacions d'aquest patronat i especialment la promoció i l'empenta inicial no es .
van dur a terme pel bisbe de la diocesi, sinó que sera un religiós qui sortirá a donar resposta
al problema del déficit d'habitatges generat per les migracions i el creixement poblacional.

EL PATRONATO DIOCESANO DEL HOGAR, LLEIDA29

També a Lleida, l'anomenat Patronato Diocesano del Hogar va promoure diversos grups,
el primer dels qual seria a la zona de Balafia, realitzat en dues fases, la primera el 1953, la
segona el 1958, i reberen en nom de Cases del Bisbe. Amb posterioritat, i des de 1961 a
1969, actuaren al barri de Pardinyes, amb les realitzacions d'habitatges integrats al grup
Landelino Lavilla (144 habitatges). La darrera actuació és de 1970, amb la construcció del
Grup Joan XXIII, al barri de Magraners (16 habitatges). Vegeu el quadre 3.

Lorigen d'aquesta iniciativa s'articula el 1949, amb la redacció d'un informe de la
Comisión de emplazamiento de viviendas para Clases humildes de la Asociación católica Naci-
onal depropagandistas en el seu centre de Lleida. Linforme presentat el 17 de desembre de
1949 estudia les característiques dels futurs habitatges per aquestes "clases humildes" i la
seva possible ubicació a la ciutat, tenint en compte un determinades característiques urba-
nístiques. Amb posterioritat, la mateixa entitat presentara una ponencia sobre habitatges a
la XLIV asamblea de Secretarios de la Asociacion católica nacional de propagandistas, el 1951
fem ja clara referencia a la constitució de la iniciativa lleidatana.

Davant aquestes iniciatives de l'A.CN.P., molt probablement arbitrades per la figura
del bisbe Aurelio del Pino, defensor de les directrius nacionalcatoliques," es va constituir
el Patronato Diocesano del Hogar el 20 de rnarc de 1951, que tenia "como fin primordial
proporcionar hogar a las familias más humildes". EIs seus estatuts són aprovats per I'LN.V.

29 Aquesta informació ha estat elaborada arran de l'analisí preliminar de la informació dipositada
en el Fons particular del Patronato diocesano del Hogar de Lleida,

30 VegeuJBARALLAT,Devotes, Croats imilitants. L'Apostolat seglar sota eljranquisme a L/eida. Pages edi-
tors, Lleída, 1996; i L'església sota eljranquisme. L1eida( 1938-1968), Lleida, 1995.
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e! 27 d' octubre de 1951. Amb posterioritat se'n fara una adaptació per adaptar-se a la
legislació de viviendas de renta limitada, e!18 de febrer de 1957.

Linici de la seva activitat constructora s'articula arnb la cessió de 8 cases de planta a la
carretera de Torrefarrera, a Balafia, pagades a parts iguals pel Bisbat i el Govern Civil, puix
que com molts d'aquests patronats, iniciava la seva activitat sense capital. Aquestes propi-
etats van permetre formalitzar la hipoteca per comprar uns terrenys adjacents a les cases,
aquest projecte significava la construcció de 36 noves cases que s'acabaren el 1953. Poste-
riorment, es van projectar 32 nous habitatges, establint hipoteques sobre les anteriors sub-
vencions de l'Ajuntament de Lleida i arnb un ernprestit a fons perdut de 30.000 pessetes
per habitatge de l'INV Un complement als recursos econornics van ser les aportacions dels
socis de patronat en materies primeres i en diners, i existien dos tipus de socis: el d'honor
i el numerari, sense cap dret d'assignació d'usuaris, com es fara en altres patronats, com ara
e! de Barcelona i el de Girona.

Les diverses promocions van haver de fer-se establint hipoteques avalades amb les anteriors
promocions i establint uns preus d'entrada per als futurs usuaris, un fet que ja evidenciava les
dificultats econorniques amb les quals es movia aquest patronato EIs solars s'adquirien entre e!s
de més baix preu o bé eren cessions. La darrera promoció de 16 habitatges al barri de Magra-
ners va ser possible per la cessió dels terrenys d'una parroquia propera, la de Sant Josep Obrero

El fet determinant que va provocar la fallida del patronat, que va acabar la seva funció
e! 1974, va ser no poder fer-se carrec de les despeses de manteniment dels habitatges i les
obres d'urbanització, la pujada dels materials de construcció, la retallada d'ajuts estatals
que es produí en imposar-se el sistema de "cupos" i, sobretot, la perdua de claredat ideolo-
gica i trencament de la consciencia religiosa que els havia creat, que van fer la resta. Malgrat
aixo, la iniciativa d'aquest patronat va ser esperonar d'altres a la construcció d'habitatges
socials a la ciutat de Lleida, com va ser el cas de les actuacions del Patronato de la vivienda
económica y de clase media, depenent de la Obra sindical del hogar.31

Quadre 3

HABITATGES REALITZ.ATS PEL PATRONATO DIOCESANO DEL HOGAR. DADES EXTRETES DE VlLAGRASA, J. CREIXEMENT

URBA 1 AGENTS DE LA PRODUCCIÓ DEL'ESPAI: EL CAS DE LA CIUTAT DE LLEIDA (1940-1980). BARCELONA, 1986. p.582.

ANy NOM DELGRUP LOCALITZACIÓ HABITATGES

1953 Cases de! Bisbe Balafia 36
1958 Cases del Bisbe Balafia 32
1961 Landelino Lavilla Pardinyes 96
1963 Landelino Lavilla Pardinyes 8
1966 Landelino Lavilla Pardinyes 20
1969 Landelino Lavilla Pardinyes 20
1970 Joan XXIII Magraners 16
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LA COMISI6N PARROQUlAL DE LA VIVIENDA, SANT SADURNÍ D'ANOlA, BARCELONA

Aquesta iniciativa neix a finals de 1956, promoguda pel capella de Sant Sadurní d'Ano-
ia, Mossen Lluís M. Vidal Bosch que agrupa al seu voltant a l'alcalde de la població, Joan
Miró Galofré i una serie de prohoms entre els quals destacaven una serie de petits empre-
saris vinícoles i cavistes de la propia població.

La comisión parroquial de la vivienda va restar constituida el 18 de novembre de 1956,
i aprovada pel bisbe de la diocesi, Gregorio Modrego Casaus, el21 de desembre d'aquell
any. La seva rnissió queda explicitada de la següent manera:

Promover un grupo de viviendas acogidas a la ley de viviendas de Renta limitada,
cuya propiedad corresponderá desde un principio, a los beneficiarios, vecinos de
Sadurní de Noya, que hayan sido designados de acuerdo con las necesidades de cada
uno de ellos y sus antecedentes personales."

El resultar final de la iniciativa va ser la construcció de 56 habitatges d' entre 72 i 56
metres quadrats, estructurats en quatre blocs de tres plantes i en cases unifamiliars, projec-
tades per l'arquitecte Miquel Niubó i situades entre els quilornetres O i 3 de la carretera de
Sant Sadurní d'Anoia a Sant Jaume de Dornenys."

EIs destinataris dels habitatges van ser en la seva totalitat treballadors del sector vinícola
i veíns de la població. De característiques semblants va ser l'actuació del Patronato Carde-
nalArce Ochotorena, a Tarragona, realitzada amb la cooperació de diversos ajunraments de
la provincia" (Tarragona, Valls, Tortosa, Flix, La Riba, Alcanar i El Papiolet), La iniciativa
es desenvolupara a inicis de la década dels cinquanta. La realització dels habitatges aTarragona
es concreta amb 75 habitatges al Barri de Torreforta, que reberen el nom de Grup Agustín
Sandoval i s'inaguraren el maig de 1952.35
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