
2. HABITATGE I CATOLICS.
ACTUACIONS DEL PATRONATO

DE LAS VIVIENDAS DEL CONGRESO
EUCARÍSTICO A L' HOSPITALET

I AL BAIX LLOBREGAT

L'acabament de la guerra civil va reactivar el problema de
la necessitat d'habitatges derivat del creixement demografic
que es va donar a les arees urbanes de Catalunya abans de la
contesa, per bé que ara es veia agreujat pels déficits provo-
cats pel conflicte bel-Iic.

En el marc de l'escassa activitat inmobiliaria duta a terme
des de la segona meitat dels quaranta i alllarg de la década
següent, cal destacar l'acció de 1'Església i dels sectors i as-
sociacions que s'hi vinculaven (patronats, entitats benefíques,
Acció Católica, Caritas Diocesana), els quals hem de conside-
rar com un agent immobiliari més, a cavall entre els agents
públics i els privats, en un intent de superar els déficits abans
esmentats.

També, cal emmarcar dins del que ha estat anomenat ea-
tolicisme social, tarnisat, pero, a 1'Estat espanyol pels pres-
suposits ídeologícs del nacíonalcatolicisrne, que a través de
l'anomenada pastoral social i les actituds paternalistes dels
quadres dirigents van vertebrar postulats -en aquest cas
amb l'habitatge, de control social i d'impregnació del fet
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catolic en tots els ambits de la socíetat (família, escola, tre-
ball i lleure).

Així, 1'accióconcreta pel que fa a 1'habitatge es va desen-
volupar amb forca des de la segona meitat de la decada dels
quaranta fins a la primera meitat de la dels seixanta, en que
aquests representants tant laics com eclesiastics van articu-
lar una serie d'iniciatives que van ser, en molts casos, el
contrapunt a l'acció de 1'Estat a través de 1'Obra Sindical del
Hogar i els plan de urgencia social corresponents, la dels di-
ferents Patronats municipal s de 1'habitatge i la del ja inci-
pient mercat immobiliari privat.

A escala estatal, l'acció de les entitats catoliques es troba
registrada en més d'una vintena de ciutats; el volum cons-
tructiu no arriba a percentatges significatius i resta en molts
dels casos com a accions puntuals, dutes a terme, o bé a tra-
vés de l'anomenada Secretaría de la Vivienda de la Asociación
de Hombres de Acción católica, o bé d'altres organitzacions
catoliques, com Caritas Diocesana, o bé per la iniciativa del
bisbat d'una diocesi concreta, o bé per la iniciativa personal
del mossen d'alguna parroquia especialment afectada pel
problema. Ja que moltes diócesis i parroquies estaven afee-
tades per 1'enorme problemática que suposava el déficit d'ha-
bitatges, incrementat amb els fluxos migratoris camp-ciutat
que en aquests moments es donen.

En aquest sentit, aquest treball, que forma part d'una re-
cerca més amplia que se centra en el marc cronológic del
franquisme (1939-1975),1 és una aproximació a l'actuació
d'una d'aquestes entitats, el Patronato de las Viviendas del
Congreso Eucarístico, a la comarca del Baix Llobregat i el
municipi de 1'Hospitalet de Llobregat. Una actuació que,
malgrat ser puntual, exemplifica la forma d'intervenció d'a-
quests agents.

1. S'emmarca dintre del meu projecte de tesi doctoral titulat: L'acciá
del catolicisme social en el problema de l'habitatge a Catalunya (1945-1995),
dirigit pel Dr. Horacio Capel, del Departament de Geografía Humana de la
Universitat de Barcelona.
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L'ENTlTAT BENEFlCOCONSTRUCTORA

La manca d'habitatge i les conseqüencies socials que en
derivaven van ser presents en les mentalitats d'alguns
sectors empresarials vinculats a 1'Església i a les seves
associacions i entitats, durant la segona meitat de la deca-
da dels quaranta i dels cinquanta, a tot 1'Estat Espanyol.
L'efecte que aquesta carestía suposava per al desenvolupa-
ment normal de les indústries i les problematiques socials
que comportava van fer apareixer diferents iniciatives
constructives focalitzades sota la figura jurídica de 1'Enti-
dad benefico-constructora, creada per decret el 17 dé marc
de 1947, per a promoure legalment aquelles iniciatives i do-
nar-los forma.

Una serie de comuns denominadors es dóna en totes: la
presencia del bisbe o arquebisbe de la diocesi correspo-
nent com a president i inductor de moltes iniciatives, la jun-
ta directiva formada per prohoms de les ciutats correspo-
nents vinculats a associacions civicoreligioses i de retruc
presents o bé en els quadres dirigents de corporacions in-
dustrials estretament relacionades amb el sindicalisme
vertical o amb carrecs municipals. També, comú de totes
elles, la redacció d'estatuts i de reglaments impregnats de
plantejaments ídeologics extrets de 1'anomenat catolicisme
social.

LES REALITZACIONS A L'EsTAT ESPANYOL (1945-1975)

Les diferents realitzacions de 1'Església, associacions i
sectors afins a ella, en materia de construcció d'habitatges a
l'Estat espanyol entre 1945 i 1975, si no importants en vo-
lum, sí que van ser nombroses. Així, per exemple, el gener de
1963, operaven o ho havien fet 92 entitats.

La seva activitat es va concentrar a les capitals de provín-
cia i a les arees amb un poblament elevat o receptores de
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població.? Ara bé, un intent de quantificació, ara com ara en
fase preliminar, deixa entreveure que la major activitat cons-
tructiva es va desenvolupar a Barcelona, Madrid, Valencia,
Alacant, Girona, Saragossa, Cordova i Biscaia.

La primera iniciativa constructora desenvolupada a l'Es-
tat va ser la promoguda pel bisbe de Cordova Fray Albino,
amb la creació de l'Asociación Benéfica La Sagrada Familia,
el 1947.3 Aquesta entitat construirá a la ciutat andalusa la to-
talitat del barri anomenat «Campo de la verdad».

Paral-leles en el temps i, en molts dels casos documentats
esperonades per la iniciativa cordovesa," diverses organitza-
cions desplegaren una serie d'íniciatives en diverses po-
blacions: a Salamanca el Patronato de Nuestra Señora del
Carmen, a partir de 1948; en aquell mateix any, també el Pa-
tronato 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 Desam-
parados, a partir de 1951, promogut pel bisbe Marcelino
Olaechea; a Barcelona, la celebració del XXXV Congrés Eu-

2. Quantificació establerta a partir del Boletín informativo de la FOVI-
·BE, gener de 1963, núm. 1. Una llista preliminar elaborada a partir de la in-
formació proporcionada pel Fons particular del Patronato Diocesano del
Hogar de Lleida i els butlletins bimensuals de la FOVIBE va ser presentat a:
M. CHECA, Catolics i habitatge durant el Franquisme. Problemática i exemples
a les terres de parla catalana, dins Franquisme i transició democrática a les ter-
res de parla catalana. Cultura i societat. Il Congrés de la coordinadora de cen-
tres d'estudis de parla catalana. Institut d'Estudis Baleárics, Palma de Ma-
llorca, octubre 1997, i La vivienda social vista por los católicos, dins Congreso
Internacional: Los años 50: la arquitectura española y su compromiso con la
historia. Pamplona. Marzo 2000. ETS. Arquitectura Universidad de Navarra,
págs. 115-123. .

3. Malgrat que cal destacar la iniciativa de Cordova com a pionera, al-
guns grups d'Acció Católica ja havien presentat projectes o esborranys de
possibles actuacions relacionades amb l'habitatge; és el cas de Barcelona,
quan la secció d'Acció Católica va redactar un projecte el 1945 (Carpetes Ac-
ción Católica, Arxiu Diocesá de Barcelona).

4. Com així mostren moltes de les comunicacions exposades en la XIV
Semana social de España, celebrada el maig de 1954 a Burgos i que va trae-
tar deIs problemes derivats de la manca d'habitatge a I'Estat espanyol. Ve-
geu: D.DAA., El problema de la vivienda en España. XIV Semana social de
España, Burgos, 1954.
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carístic Internacional va permetre estructurar l'anomenat
Patronato de las Viviendas del Congreso Eucarístico, l'entitat
que major volum d'habitatges va construir a tot l'Es~at; a
Burgos, la Constructora benéfica patronal, que depema ~e
l'anomenat Círculo Católico de Burgos, el 1953; a Valladolid,
l'Obra diocesana de la Vivienda San Pedro Regalado, el
1956; i també a Oviedo, el Patronato de Santa María de Co-
vadonga; a Saragossa, El Hogar Cristiano; la iniciativa del
bisbe Llopis Iborra a Caceres amb l'Asociación benéfic~ Vir-
gen de Guadalupe.'' el Patronato Virgen de la Angustias, a
Granada' les Viviendas de San José, a Logronyo, totesvers el
1950, i les iniciatives realitzades per l'embranzida de l'arque-
bisbe Eijo Garay a Madrid, amb la realització de més de tres
mil habitatges repartits en dos grups, Nuestra Señora de la
Paz i la Colonia Eijo Garay; i el projecte mai realitzat de
l'anomenada Ciudad de Dios, pensada per a encabir 15.000
persones, totes canalizades per la Constructora benéfica Vir-
gen de la Almudena." .

Nombroses iniciatives eren avalades pels bisbes de les
respectives diócesis i al seu darrere trobaven el suport. ~e
grups adscrits a Acción Católica Nacional en la seva seccion
de Hombres, que, des de 1951, mantenia una Secretaría de la
vivienda i que el 1953 inicia els tramits per a la creació d'una
Federació d'entitats beneficoconstructores catoliques que
mai no va reeíxir.? Altres iniciatives van sorgir dels diferents
centres provincials de I'Asociación Católica Nacional de pro-

5. S.A.Barriada de Llopis Iborra. Vivienda social de promoción asocia-
tiva, Caceres, 1991.

6. Ob. cit., nota 4. d .
7. Durant la celebració de la III Reunión nacional de vivien as organít-

zada per la Asociación de hombres de Acción católica i el seu Secretana4c: de
viviendas el novembre de 1953 es van marcar les pautes per a la creacio de
la Federaciári de Entidades benéfico-constructoras i va presentar l'av~tpro-
jecte d'estatuts. L'any següent aquests foren aprovats ,en la IV reuruori na-
cional de viviendas. Posteriorment, el 1956, la Secretaria de VIvIendas d~ Ca-
ritas Española es va integrar al secretariat d'habitatges de la A~?CIaCWn de
hombres de Acción católica i va ratificar els estatuts. La integracio de Ca':1tas
española suposava un accés a l'ajuda internacional que llavors es can~¡tza-
va cap a Espanya. Fons particular Patronato Diocesano del Hogar, Lleida.



416 MARTíCHECA

pagandistas i de les diferents associacions catoliques de diri-
gents o empresaris.

A finals de la decada dels cinquanta, Cáritas Diocesana de
Acción Católica Española va canalitzar la creació de noves
entitats beneficoconstructores católíques, amb la constitució
de la Oficina de la vivienda FOVIBE. Des d'aquesta entitat es
van articular tota una trama de relacions entre les diferents
seccions de Caritas i les altres entitats beneficoconstructores
que a la llarga es van anar adscrivint a Caritas, fent que
aquesta entitat canalitzés totes les possibles respostes i ini-
ciatives als problemes que es plantejaven. Aixo va provocar
uns nous intents de crear una federació d'entitats benefico-
constructores el 1963.8 .

L'ESGLÉSIA I L'HABITATGE A CATALUNYA (1950-1975)

Catalunya no va ser una excepció a aquesta reacció de
1'Església i les seves associacions vinculades, sinó ben al con-
trari: les necessitats d'habitatge provocades pel creixement
poblacional, especialment a les capitals de província, van
motivar la constitució d'entitats beneficoconstructores.

Pel seu pes i volum cal destacar la iniciativa barcelonina
del Patronato de las Viviendas del Congreso Eucarístico i
l'obra a Girona del Patronat de la Santa Creu de la Selva: les
seves realitzacions superen els cinc mil habitatges la prime-
ra i els dos milla segona. També, aquestes entitats construc-
tores continuaren més enlla del marc cronologic del fran-
quisme, mostrant actituds més propies d'immobiliaries que
no pas de constructores.

En altres poblacions, com Tarragona, Lleida, Sant Sadur-
ní d'Anoia, la Seu d'Urgell, Malgrat i Vic, presenten iniciati-
ves constructores de proporcions límitades que, a excepció
de Lleida, no superen els cent habitatges i responen a inicia-
tives puntuals, d'ambit parroquial i moltes vegades com a re-

8. Boletín informativo de la FOVIBE, gener de 1963, núm. 1.

HABITATGE 1 CATOLICS. ACTUACIONS DEL PATRONATO ... 417

flex d'altres que es fan a tot 1'Estat i a necessitats puntuals de
sectors o de grups específics.

En el marc d'aquestes necessitats, sorgiran alllarg dels sei-
xanta una serie d'íniciatives cooperatives que se sustenten en
una ideologia iJo en col-lectius cristians pertanyents a la Ju-
ventud Obrera Católica (JOC), l'Hermandad Obrera de Acción
Católica (HOAC)o d'altres associacions. La Ciutat Cooperativa
de Sant Boi o las Viviendas del Sagrado Corazón de Jesús al
barri del Besos de Barcelona en seran els exemples més evidents.
Ambdues amb uns volums constructius molt destacables.

QUADRE 1

RELACIÓ D'ENTITATS BENEFICOCONSTRUCTORES
I COOPERATIVES D'ARREL CATOLICA QUE VAN FER
REALITZACIONS A CATALUNYAENTRE 195011975

(ELABORACIÓ PROPIA)

Cooperativa obrera San José (la Seu d'Urgell, Lleida).
Patronato diocesano de la Vivienda (Lleida).
Patronato de las Viviendas del Congreso Eucarístico (Barcelona).
Entidad benéfico-constructora Redentor (Barcelona).
Comisión parroquial de la Vivienda (Sant Sadurní d'Anoia, Barce-

lona).
Viviendas del Sagrado Corazón de Jesús (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).
Ciudad Cooperativa (Sant Boi de Llobregat),

PATRONATO DE LAS VIVIENDAS DEL CONGRESO EucARíSTICO

(BARCELONA)

El Patronato de las Viviendas del Congreso Eucarístico va
ser l'entitat beneficoconstructora que major nivell de desen-
volupament va assolir a Catalunya. Les actuacions immobi-
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Iiaries que va realitzar li van permetre actuar 'com el com-
plement privat de les iniciatives públiques que l'Instituto Na-
cional de la Vivienda, sota el nom de diverses entitats, i la
Obra Sindical del Hogar van fer en aquells anys.

Aquesta entitat va neixer arran de la iniciativa conjunta
d'un ampli sector de la burgesia industrial i financera barce-
lonina, d'inspiració católica, representada per l'Asociación
caiolica de Dirigentes, entitat creada el gener de 1951,9 i l'Es-
glésia, representada per la figura del bisbe Gregorio Modre-
go. L'objectiu basic d'aquest projecte era donar una solució
-si més no parcial- al greu problema que representava la
manca d'habitatge a la Barcelona deIs primers anys cin-
quanta.

Ara bé, des del punt de vista ideologic, els habitatges Vi-
viendas del Congreso Eucarístico van partir de la iniciativa
personal del bisbe Modrego.l'' que, d'una banda, pretenia
atomitzar l'abast i l'impacte que representa per a la ciutat
l'organítzació i celebració del XXXV Congrés Eucarístic In-
ternacional i, de l'altra, mostra una preocupació personal en-
vers el problema de l'habitatge, com demostren les seves ex-
hortacions pastoral s del 8 de gener de 1949 (Grave y urgente
problema: la escasez de vivendas), 11 la carta pastoral del 7 de

9. L'Asociaciación Católica de Dirigentes va ser creada per decret, pel
bisbe Modrego, el 25 de gener de 1951, i els seus estatuts foren aprovats el
febrer d'aquell any. En va ser nomenat secretari consiliari el Dr. Narcís Ju-
bany. Importants membres d'aquella associació van formar part de la pri-
mera Junta del Patronato de las Viviendas del Congreso Eucaristico i de la ini-
cial comissió gestora d'aquests habitatges. Aquesta entitat estava integrada
dintre de la Unión internacional de asociaciones patronales (U.N.I.A.P.A.C.)i
troba paral-lels a Bélgica (Fédération des Patrons Catholiques), Catholic In-
dustrialist Conference a Anglaterra i la Unione Cristiana Imprenditori e Di-
rigenti a Italia.

10. Algunes de les persones que van formar part de la Junta inicial del
Patronato de las Viviendas del Congreso, com, per exemple, l'advocat Josep
Maria Vilaseca Marcet, són de l'opinió que van ser membres de la Asocia-
ción Católica de Dirigentes els que van proposar al bisbe Modrego que fos el!
!'iniciador d'una campanya de conscienciació popular. Informació extreta
d'una conversa mantinguda amb Josep María Vilaseca Marcet a Barcelona,
el 18 de marc de 1994.

11. Boletín Oficial del Obispado de Barcelona, 31 de enero de 1949.

HABITATGE 1 CATOLICS. ACTUACIONS DEL PATRONATO ... 419

gener de 1950 (Habitación, pan y trabajoy? i la pastoral (Un
fruto del Congreso Eucarístico Internacional) del 9 de ge.nerde
1951. Aquesta iniciativa personal no amagava els ventables
postulats nacionalcatolics damunt els quals es bastia, treball,
família i llar com a eixos de la nova societat espanyoIa.

El punt de partida en la concreció d'aquesta iniciativa van
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 1'1 de novembre de 1951, Uno de los frutos del
Congreso Eucarístico Internacional: viviendas'? i del 17 de no-
vembre de 1951,-EI Congreso Eucarístico y la construcción de
viviendas, es dissenya un esquema basic de pressupostos ini-
cials per a endegar una organització que dugués a terme la
construcció d'habitatges. Les bases d'aquesta obra serien una
important suma formada per les aportacions voluntaríes, de
cent mil pessetes cada una fins a assolir la xifra ideal de cent
milions, i l'administració i competencia técnica que fessin
possible la transformació d'aquest capital en habitatges.

Aíxí, aprofitant l'abast i l'impacte que representaper a la
ciutat la celebració del XXXVCongrés Eucarístic Internacio-
nal, ambdues parts, el bisbe i l'Asociación Católica de Diri-
gentes, van iniciar una ben planificada campanya de pr?pa-
ganda i recollida de fons, la qual permetna aconsegUl.r el
capital suficient-" per a la construcció deIs primers habitat-

12. Ob. cit., 10 de gener de 1950.
13. Ob. cit., 1 de desembre de 1951. .
14. Aquest capital va ser aportat per dos tip~sde donants: els SOCISfun-

dadors de I'entitat Viviendas del Congreso Eucaristico, que aportaven quotes
de 100.000ptes. cadascuna -aquesta quantitat en molts del~casos es v~pa-
gar amb la formalit~ació d.e quote~ més o menys estables I regul.ars fi~s a
cobrir aquella quantItat-, I els SOCISprotectors, que feien aportacíons d im-
port variable. Els primers posseíen el dret de proposar, yer c~da quota ~e
100.000ptes. que havien subscrit, tres futurs adjudicataris de p~sos (a partIr
del 1966, només podrien proposar-ne un), que norrnalment t~laven d entre
els seus ernpleats arnb problernatiqu,:s greu,spel ternade I'ha?ltatge o altres
persones de la seva confianca (servei domestic I farniliars ~ aquests). Amb
aquests adjudicataris es pretenia cobrir el 35.-~0%~e~shabitatges. La resta
van ser atorgats a persones sense recomanacio explícita, els anornenats Ad-
judicatarios por turno libre.



420 MARTÍ CHECA

ges i reinvertir els beneficis en la construcció cíclica d'altres
habitatges." .

La constitució de l'entitat Patronato de las viviendas del
Congreso Eucarístico va ser anunciada pel bisbe Modrego en
una segona exhortació pastoral amb referencíes explícites a
les Viviendas del Congreso, el8 de gener de 1952: Una idea en
marchae+" La constitució efectiva, pero, va quedar determi-
nada en una assemblea que la Asociación Católica de Diri-
gentes va celebrar el desembre de 1951, al Palau de la Músi-
ca, en la qual es van recollir els primers donatius per a robra
que s'anava a iniciar. A partir de gener de 1952, des d'aques-
ta mateixa entitat s'estructuraren les bases jurídiques, eco-
nomiques i socials del futur patronat d'habitatges.!?

El18 de marc de 1952, els membres de la comissió gesto-
ra que s'havia format per a desenvolupar la idea signen un
manifiest 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 Comisión
Gestora de la Viviendas del Congreso Eucarístico, designados
por el Excmo. y Rvdmo. Sr Obispo hemos de proclamar su es-
pecial deseo de que, fruto del fervor espiritual que ha de ani-
mar el próximo Congreso Internacional sea una realidad, el or-
ganismo permanente que alivie y atienda en lo posible, el
problema material, económico y social de la falta de viviendas
en Barcelona y su diocesis.s'"

15. C. CERVANTES, M. CHECA iA. DE GRADO, La campaña de las Viviendas
del Congreso Eucaristico Internacional. Una relación entre iglesia y burguesia
en la Barcelona de los años cincuenta, dins La sociedad urbana en la España
contemporánea [recull de comunicacions del 2° Congreso de la Asociación
de Historia Contemporánea. Edició en suport informatic], Barcelona, Aso-
ciación, 1994.

16. Ob. cit., 1 de febrer de 1952.
17. Una absoluta unanimidad se ha manifestado en el seno de nuestra

asociación respecto a los principios que deberian servir de base al futuro or-
ganismo que llevará sobre si la misión de realizar la iniciativa del Excmo. y
Rdmo. Obispo sobre las «Viviendas del Congreso Eucaristico-.: Extret del
Boletín de noticias de la Asociación Católica de Dirigentes, núm. 10, 15 de fe-
brer de 1952.

18. ArxiuDiocesa de Barcelona. Carpetes Viviendas Congreso Eucaristico.
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Entre els membres d'aquesta comissió, destaquem aquí,
amb les funcions de representació de l'Asociación Católica
de Dirigentes, explícitament, Santiago Udina Martorell, Jai-
me de Semir Carróz, Ignasi Vidal Gironella, Josep Maria Vi-
laseca Marcet, Felipe Bertrán i Güell, Josep Clapers Cruse-
llas, membre del Consejo Superior del Fomento del Trabajo
Nacional; Andrés Oliva Lacoma, president honorari de la
Cambra d'indústria de Barcelona; membres de la Cambra de
Comerc, com Francisco de P. Gambús Rusca; un futur mi-
nistre sense cartera, Pere Gual Villalbí; membres de la SE-
CEA(entitat del sector cotoner), com Antonio Pons Llibre, el
president de la Cambra de la Propietat Urbana, Angel Traval
Rodríguez de Lacín, i el representant aquesta, Joan Vidal Gi-
ron ella; Joaquín Ribera Barnola, representant CEAM (enti-
tat del sector metallúrgic): industrials textils, Joan Roger
Gallés, Salvador Pala Munné, Josep M" Juncadella Burés i
Luis Jover Nunell. Per l'Instituto Agrícola Catalán de San Isi-
dro, el marqués d'Alfarrás, i Joaquim M" de Nadal per la
Sociedad económica de amigos del País. Va actuar com a se-
cretari general elllavors secretari del Col-legi de Notaris de
Barcelona, Josep M" de Porcioles Colomer.

Val a dir que el manifest es reproduiria a la premsa bar-
celonina el dia 21 de marc i, amb posterioritat, el 25 de juliol
al Diaride Barcelona. El manifest va ser, també, el punt de
sortida d'una campanya de recollida de fons que pretenia as-
solir cent milions de pessetes per a financar la 'construcció
deIs pisos.

EllO de maig del mateix any, Ylnstituto Nacional de la Vi-
vienda dóna l'aprovació del projecte d'estatuts del Patronato
de las Viviendas del Congreso Eucarístico, que seran formalit-
zats el21 de maig de 1952;19així la Junta del Patronato subs-
titueix la comissió gestora inicial.

El 31 de juliol de 1952, ja després de la celebració del
XXXV Congrés Eucarístic Internacional, el Patronato va

19. S.N. Viviendas del Congreso Eucarístico, una obra en marcha (1952-
1962). Barcelona, 1962.
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sol-licitar de l'INV la qualificació d'Entidad Benéfico-Cons-
tructora de Viviendas protegidas. 20

Aprofitant l'esperit que la ciutat havia mostrat durant la
celebració del Congrés, el bisbe Modrego va tomar a fer una
crida, al mateix temps que explicava els avencos de l'obra, en
forma d'exhortació pastoral, la tercera que versava sobre el
tema: Hacia la plena y espléndida realización del proyecto « Vi-
viendas del Congreso Eucaristicow P el 12 de juliol de 1952.

El 22 de setembre de 1952, l'INV va aprovar definitiva-
ment els estatuts del Patronato de las Viviendas del Congreso
EucaristicoP

Malgrat la constitució efectiva de l'entitat, 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 oraciones por la plena solución del problema. 1
posteriors, totes amb la finalitat de recaptar capital per al
patronat constituit.

L'actuació del Patronato s'estengué durant dues decades
per tota l'area metropolitana abastant les comarques del
Barcelonés. Maresme i Baix Llobregat (vegeu quadre 2).
Més de sis mil habitatges socials, amb unes especials condi-
cions de pagament i una selecció sociológica del personal
que les havia d'ocupar.P Malgrat aixó, no es va aconseguir
l'objectiu fixat deIs cent milions de capital. Vint anys després
d'iniciar-se la campanya, la xifra final es va aproximar als
vuitanta-vuit milions de pessetes, havent-hi participat 428
persones que alllarg d'aquest anys s'havien constiturt en els

20. Una obra en marcha ... cit.
21. Boletín Oficial del Obispado de Barcelona. 17 de julio! de 1952.
22. Una obra en marcha ... cit.
23. C. CERVANTES, M. CHECA i A. DE GRADO, Un model d'adjudicació de

vivendes a Barcelona: Les Vivendes del Congrés Eucarístic. 1952-1967, a III
Congrés d'historia de Barcelona. Ponéncies i Comunicacions. Barcelona,
1993, vol. 2, i també: C. CERVANTES,M. CHECA iA. DE GRADO,El Procés de dis-
tribució dels primers adiudicataris de les viven des del Congrés Eucaristic
(1954) a FINESTRELLES, núm. 6, Barcelona, 1994, págs. 163-174, i G. BAYÓ
BELENGUER, Viviendas del Congreso Eucaristico, La Iglesia constructora, S.A.
a Habitatge, especialitzaciá i conflicte a la ciutat catalana. Il Jornadas de geo-
grafia Urbana, Tárrega, 1994. Ed. 1996. •
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anomenats socis fundadors. Aquests, com a contrapartida a
la seva aportació, van poder presentar en els primers anys
fins a tres candidats; a partir de 1962, serien dos per a l'ob-
tenció d'un pis i el 1966 passaria a ser nornés un. EIs candi-
dats eren seleccionats entre els parents de treballadors que
tenien al seu carrec, el servei domes tic, empleats de les seves
empreses i com a compliment de certs compromisos socials
o deutes morals. D'aquesta manera, molts empresaris van
veure en la donació dels diners un acte més d'ús empresarial,
social o economic que no pas benefic. D'una manera més o
menys assequible podien facilitar un pis a algú que el neces-
sitava i de retruc netejaven les seves consciencies. Algunes
corporacions municipals van veure en la donació unes possi-
bilitats semblants; a un baix cost cobrien l'expedient d'una
política d'habitatges escassa o fins i tot inexistent i, també,
fidelitzaven els empleats més afins al regim.

L'estrategia empresarial de Viviendas del Congreso Euca-
rístico, veient la dificultat de generar aportacions, es va redi-
rigir a finals deIs cinquanta cap a dos tipus d'iniciatives:
d'una banda, la creació de les anomenades Agrupaciones de
beneficiarios cooperadores, agrupades al voltant de parro-
quies o entitats catoliques amb terrenys i amb voluntat de
construir habitatges; de fet, a partir de 1957, es va constituir
dins el Patronato una comissió per a gestionar les aporta-
cions d'aquestes entitats. D'altra banda, algunes empreses
van aportar quantitats substancioses en el format de dona-
tius per a financar la construcció de pisos, que en un alt per-
centatge es destinaven als seus empleats; en algun cas, es van
crear fundacions que emparaven les aportacions o bé s'apro-
fitava l'existencia d'aquestes amb la finalitat de construir
blocsper als empleats d'una empresa determinada. Ara bé,
la primera iniciativa empresarial basada en la campanya de
recollida de fons i centrada en la compra de terrenys d'una
manera massiva i la construcció d'un polígon amb una vo-
luntat de ser barri (Barcelona i Badalona) van continuar
fins al 1971, amb la finalització del grup de Badalona. Pro-
bablement, les posteriors solucions exposades més amunt



424 MARTíCHECA

van permetre la realització d'aquests importants grups d'ha-
bitatges, pero no van poder evitar el retard en el temps de
construcció, que per al Congreso-Can Ros de Barcelona va
ser de catorze anys (1953-1967) i per al Congreso de Badalo-
na va ser de nou anys (1962-1971).

LES ACCIONS CONSTRUCTIVES DE VIVIENDAS DEL Co GRESO Eu-
CARíSTIC024

Per bé que l'actuació del Patronato de las Viviendas del
Congreso Eucarístico es va estendre per les comarques del
Barcelonés, Baix Llobregat i el Maresme i altres poblacions
concretes de Catalunya (Terrassa, Puig-reig, Mollet, Artés,
etc.), el major impacte de l'obra realitzada es va centralitzar
a la ciutat de Barcelona.

L'impacte de la política de construcció d'habitatges realit-
zada per aquest patronat en els districtes que conformen
l'actual realitat administrativa de la ciutat parteix d'actua-
cions en els de Sant Andreu, Sants-Montjuíc, Sant Martí i
Nou Barris. EIs percentatges calculats sobre el total d'habí-
tatges d'aquests dístrictes" revelen que el 5,2% del total d'ha-
bitatges construrts a Sant Andreu són fets per aquest patro-
nat, el 0,5% deIs fets a Sants-Montjuic i el 0,42% dels fets a
Sant Martí. Com es veu, els percentatges són molt baixos, a
excepció del primer districte, on es va concentrar l'actuació
del patronat a Barcelona amb la realització de l'anomenat
barri del Congreso-Can Ros, amb 2.779 habitatges, i del Gru-
po de Nuestra Señora de la Soledad, situat a tocar del nucli

24. Per a més informació vegeu: M. CHECA,La Diócesis de Barcelona en
la posguerra. Entre la reconstrucción de edificios religiosos y la producción in-
mobiliaria (1942-1962), a H. CAPELi P.A. LINTEAU(coord.), Barcelona-Mon-
treal. Desarrollo urbano comparado I Développement urbain comparé, Barce-
lona, 1998, págs. 435-459.

25. La informació sobre la quantitat d'habitatges de Barcelona ha estat
extreta de l'inforrne publicat per J. ESTEBANNOGUERAi A. FERRERAlXALA,«El
Pare d'habitatges a Barcelona», Barcelona Societat (Revista d'informació i
estudis socials), Barcelona, 1996, núm. 5, págs. 22A6.
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historie de l'antic municipi de Sant Andreu de Palomar, amb
194 habitatges. Pel que fa als altres districtes, a Sants-Mont-
juíc es va construir en tres etapes el grup de San Medir-la
Bordeta." de 433 habitatges. En el districte de Sant Martí, la
construcció d'un grup de 166 habitatges al voltant dels car-
rers Andrade i Bac de Roda i d'un altre de 206 al carrer Con-
cilio de Trento suposa el total de l'actuacíó, mediatitzada en
tots dos casos per les aportacions d'empreses interessades a
fer habitatges per als seus empleats. L'actuació de Nou Bar-
ris és purament testimonial, amb la construcció de 63 habi-
tatges al voltant de la parroquia de Santa Engracia de Ver-
dum. A la ciutat i sobre el pare actual d'habitatges, les
realitzacions del Patronat -3.807 habitatges a Barcelona-,
només són el 0,53% del total; una comparació amb una altra
entitat constructora que va operar en aquells anys, l'Obra
Sindical del Hogar, amb 1'1,2% del percentatge total, no re-
vela la veritable dimensió i funció d'aquestes actuacions.

Diferent criteri s'observa si s'analitza per decades.F Sobre
el total de 76.730 habitatges construits en els cinquanta a la
ciutat, Viviendas del Congreso, amb 2.522 pisos, representa
el 3,2% del total. A la decada següent, sobre un total de
132.550 habitatges, representa un 0,8%, amb 1.056 pisos.
S'aprecia una rebaixa substancial en les actuacions a la ciu-
tat, reducció que va paral-lelarnent a un desplacament cap a
altres zones de l'area metropolitana.

Alllarg de la década deIs seixanta la política constructora
del Patronat va haver de canviar per diverses causes: la prin-
cipal, la inviabilitat de la proposta del Patronat; un financa-
ment diferent dels crédits bancaris i deIs organismes estatals
era gairebé inexistent, els canvis legislatius que sobre l'habi-
tatge van efectuar els governs «desarrollistas» del franquis-
me, la competencia entre agents immobiliaris públics i pri-

26. Per a més informació d'aquest barri i la seva evolució social, vegeu:
J. BIGORDA,Sant Medir, des de la crónica i des del demá, Barcelona, 1997.

27. Les xifres utilitzades han estat extretes d'A, ALABARTi J. VICENS,«Al-
gunes reflexions sobre l'habitat a Barcelona», Papers, Revista de Sociologia,
Barcelona, 1979, núm. 12, págs, 139-155.
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vats per aconseguir les ajudes estatals, la puja de salaris i
deIs preus del sol i dels material s, pero també l'enorme es-
tigmatització ideológica que el Patronat tenia, ja que elsha-
bitatges no podien ser construits d'una manera que no tin-
gués en compte els plantejaments'" de qualitat, extrets de la
doctrina social católica, on un habitatge digne suposava la
consolidació de la família, i era així mateix l'eix de la conso-
lidació católica de la societat.i? La despesa afegida d'aquesta
qualitat era difícilment assumible a escala de polígon per
part d'aquesta entitat i, a més, es tenia en compte 1'origen
deIs seus ingressos.

QUADRE 2

EXTENSI6 GEOGRÁFICA I PERCENTATGES DE
CONSTRUCCI6 D'HABlTATGES DEL PATRONATO

DE LAS VIVIENDAS DEL CONGRESO EUCARÍSTICO

Nbre. Total anual
Any Situació barrí o grup habitatges d'habitatges

1954 Congrés (Barcelona) 200 200
1955 Congrés (Barcelona) 320 320
1956 La Bordeta (l'Hospitalet) 50

Congrés (Barcelona) 921 971
1957 Sant Medir - la Bordeta 128

Congrés (Barcelona) 148 276
28. Són alliconadores les opinions expressades pel secretari del Patronat

de las Viviendas del Congreso Eucarístico, Felio A. Vílarrubias, respecte a la
relació entre la família i I'habitatge, una clara mostra de la ideologia existent
darrere la construcció deIs habitatges. F. A. VlLARRUBlAS, Influencia decisiva de
la vivienda en la familia y su desarrollo humano y social, Barcelona, 1963.

29. En aquest sentit s'expressava Pius XII en el seu missatge de Nadal
de 1952: «Quien desee que la estrella de la paz nazca y se detenga sobre la
sociedad opóngase a la aglomeración de hombres a manera de masas sin al-
ma. Dé a la familia -célula insustituible del pueblo-, espacio, luz, desaho-
go para que pueda atender su misión de perpetuar la vida y educar a los
hijos en un espíritu que esté en consonancia con las propias convicciones
religiosas ... Preocúpese por procurar a cada familia un hogar donde la vida
familiar sana material y moralmente, logre manifestarse en todo su vigor y
valor». Mensaje de Navidad de 1952, Pío XII. Extret del Diario de Barcelona
(26-9-52), pago 5.
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1958 Congrés (Barcelona) 193
1959 Sant Medir - la Bordeta 132

Congrés (Barcelona) 244
1960 Congrés (Barcelona) 220

Vilassar - Arzobispo Modrego 20
Santa Rosalia (Barcelona) 12

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

Badalona - San Anastasio 50
1964 Sant Medir - la Bordeta 173

Sant Andreu 194
Badalona - San Anastasio 525

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

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

Gava - Grupo Angela Roca 16
Badalona - San Anastasio 166

1973 Rubí 28
Puig-reig 36

1974 Terrassa 327
Viladecans 188
C. Concilio de Trento (Barcelona) 206

1975...Verdum 23
Cabrera de Mar 40
Gava 50
Puig-reig 24
Total habitatges

Font: Elaboració propia.

SELECCIÓ SOCIOLOGICA1 PROCÉS D'ADJUDICACIÓ

193
376

256
183
146

90

892
8

312
323
198

366
64

721

137
6.277

Un altre fet significatiu i a la vegada gairebé exc1usiu de
Viviendas del Congreso fou la selecció sociológica dels fu-
turs habitants dels grups. Aquesta actuació es va anant dul-
cificant arran de I'aparició d'altres grups constructius, pero
en les primeres fases va ser un veritable projecte d'implanta-
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ció social que cercava l'heterogeneitat del barri i emfatitzar
els valors catolícs dels nous inquilins.l" Per a aconseguir-ho,
la junta del Patronat va establir, a partir d'un reglament
d'adjudicació aprovat l'any 1954, un seguit de requisits ba-
sics imprescindibles per a tenir opció a un habitatge dins els
grups. El sol-Iicitant havia de:

Tenir necessitat real d'habitatge.
Haver viscut, ell o bé els seus fills o consort, a la po-
blació on es feia el grup durant dos anys o més abans
de la sol-licitud.
Tenir els ingressos suficients per a poder pagar 1'habi-
tatge sol-licitat, pero no tenir-los per a adquirir-ne un
altre de diferent procedencia.

A part d'aquestes condicions basiques, el reglament d'ad-
judicació especifica uns altres aspectes a valorar de cara a
1'obtenció d'un dels pisos del Congrés, la major part d'ells de
caire moral i ideologic:

Superficie de 1'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 moral».
Serveis prestats en interés de la fe, la patria o la família.
Merits especials quant a relacions socials laborals (llarga
permanencia en una empresa, actes d'abnegació, etc.).

Establerts aquests criteris, la comissió d'adjudicació " es
reuneix per a seleccionar, abans de 1'acabament de les obres,

30. C. CERVANTES, M. CHECA i A. DE GRADO, «El procés de distribució
deIs primers adjudicataris de les vivendes del Congrés Eucarístic (1954)".
Finestrelles, núm. 6, Barcelona, 1994, págs. 163-174.

31. Comissió d'adjudicació creada el gener de 1954 i de la qual forma-
ven part els membres de la junta del Patronat següents: Rafael Rifa Puget,
Ignacio Vidal Gironella, Lluís Jover Nunell i Jaume Nualart Maymí. El se-
cretari administratiu del Patronat era Felio A. Vilarrubias.
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els futurs inquilins. Les sol-licituds s'estudien detinguda-
ment i se separen en dos blocs inicials respecte a les possibi-
litats de pagament en concepte d'entrada, aquests dos blocs
estarien determinats per l'«Agrupación A», possibilitats de
pagar la quantitat calculada pel patronat com a entrada
d'aquell grup d'habitatges, i 1'«Agrupación B», amb menys de
la quantitat calculada per al pagament inicial. A partir
d'aquesta divisió económica, la segona classificació es faria,
en primer terme, sobre 1'«Agrupación A», que se separaria
en: famílies ja constítuides (85% del total) i futurs matrimo-
nis (15% restant).

El tercer desglossament, basat en uns percentatges «ídeals»,
en el cas de Barcelona són sobre els percentatges reals de la
població de la ciutat, agafant com a elements classificatoris
la categoria laboral, l'origen geografic i l'activitat sociocultu-
ral dels caps de família sol-licitants.

Aquests barems s'aplicaven per igual als aspirants propo-
sats pels socis fundadors, que acostumaven a ser entre el 25
i el 40% del total, i als sol-licitants del torn lliure, entre el
75 i 60%.

L'ACTUACIó A L'HOSPITALET DE LLOBREGAT DE VIVIENDAS DEL

CONGRESO EUCARíSTICO

A l'Hospitalet de Llobregat l'actuació del patronat de las
Viviendas del Congreso Eucarístico no va anar més enlla de
cinquanta habitatges, pero al nostre entendre, si bé quanti-
tativament va ser insignificant, sí que va ser interessant en
1'aspecte simbolic per la serie de circumstancies polítiques,
economiques i socials que es donaven a la població a finals
de la década dels quaranta i inicis de la següent. Unes cir-
cumstancies que aquesta actuació que presentem aglutina i
que fan que pugui ser tractada com un exemple de la mane-
ra de fer de tota la serie d'agents implicats en la inexistent
política d'habitatges d'aquells anys.

En general, els habitatges que Viviendas del Congreso Eu-
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carístico (VCE) va fer a l'Hospitalet tenen la característica
que acompanya altres habitatges que aquest patronat va fer
a la Bordeta i al futur barri del Congrés de Barcelona: la in-
flexió. Una inflexió entre dos períodes clarament diferenciats
que suposen el pas d'una actuació estatal o municipal simbo-
lica pero irrellevant, a un període de construcció massiva '
d'habitatges de promoció pública."

Alllarg de la década dels quaranta el creixement real de
l'Hospitalet assoleix els valors que ja tenia a inicis de segle.
En termes percentuals és del 31,16% entre 1940 i 1945, i del
35,66% entre 1946 i 1950.33L'inici de l'anomenada segona
onada immigratoria que es va donar entre 1948 i 1972 es co-
mencava a deixar sentir amb un saldo migratori entre 1945 i
1950 del 29%.34Aquest creixement va activar un problema
d'enorme transcendencia per a la ciutat: l'habitatge. EIs ja
coneguts déficits d'abans de la guerra ara són incrementats
per la progressiva arribada de la població; entre 1939 i 1951
l'Hospitalet augmenta en més de 25.000 habitants, atrets per
una economia industrial que es va reactivant i que té en el
sector del metall, el químic i el textil els seus maxims expo-
nents.

Com C. Santacana apunta: «La qüestió de l'habitatge era
al bell mig de les demandes de la població, dels discursos de
les autoritats, un element de primer ordre per qualificar les
condicions de vida de la mejoría»."

Aquest problema suposava que el 20,6% de les families
del municipi no tenien habitatge i l'havien de compartir. EIs
rellogats i la superocupació d'habitatges afectaven en aquells

32. A. FERRER AIxALA,Els polígons de Barcelona, Barcelona, UPC, 1996,
pago 67 i S.

33. J. CAMÓS, L'Hospitalet; la historia de tots nosaltres 1930-1936,
Col-lecció d'Estudis Locals i Comarcals núm. 1. Diputació de Barcelona,
maig de 1986, pago 12.

34. DD.AA., História de l'Hospitalet. Una síntesi del passat com a eina de
futur, Centre d'Estudis de l'Hospitalet, 1997, pago 140 i s.

35. C. SANTACANATORRES, Victoriosos i derrotats. El franquisme a l'Hos-
pitalet 1939-1951, Centre d'Estudis de L'HospitaletlPublicacions de l'Abadia
de Montserrat, Barcelona, 1994. pago 91 i s.
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anys el 61,60% de la població hospitalenca.i" Paral.lelam~~t:
l barraquisme i el trogloditisme van fer de nou apancio .

amb nuclis tan significats com el barri de SanfeliuY
Aquesta problematica social va tenir el seu resso. en dos

ámbits amb un pes específic contrastat en la socíetat de
l'Hospitalet de la postguerra, l'Ajuntament i l'Acción Cató-
lica.

Respecte a l'Acción Católica (AC), a les darreries de .~ad~~
cadá dels quaranta i en el marc del tractament de la qüestió
social per part de les directrius d'aquesta entit~t t~o~em.una
creixent preocupació per tractar, amb un ce~a mSlst~nCla, el
problema de l'habitatge. Una actitud gens d~ver~ent 1 que en
aquella mateixa epoca ja seguien altres r;uchs. d ~~ a la ~e~ta
de Catalunya i per tot l'Estat, així com l ASOClaClOnC~t~hc~
Nacional de Propagandistas (ACNP) i les cada cop mes mCI-
pients associacions d'empresaris i patrons catolics que es co~
mencaven a vertebrar. Per al cas de l'Hospitalet, ja er; 19~~ 1

1944 trobem les opinions d'Antoni Pons, el vocal de l ACClOn
Católica local que etzibava algunes conciencies empresa-
rials, reclamant una major atenció de l'empresari envers
l'obrer i exposant els beneficis d'aquesta acció. , .

La preocupació de temes com la. manca d habitatge, el
barraquisme i les conseqüencies negatives des del pun~ ?e
vista de la moral católica, per a la constitució de la familia,
la procreació, etc., van ser recurrents en e~smitjans de difu-
sió de l'AC. Una preocupació només seguida per alguns, els
menys, ja que la relaxació i la manca d'accions concretes3~ón
la nota dominant, tal com ha documentat C. Santacana.

Pel que fa a l'Ajuntament, la insignificant concreció ~e so-
lucions per al problema de 1'habitatge sera la no~a dO~I?~x:t
fins als inicis de la década dels seixanta. El consíston dirigit
pel camisa vieja Enric Jonama Darnaculleta des de 1945 a

36. Ob. cit. nota 35. .'
37. A. MATAIX,«Aproximació a la historia del barn de Sanfeliu». Qua-

dern d'Estudi, octubre de 1987.
38. Ob. cit. nota 35, pago 224 i S.
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1952 és l'exemple paradigmatíc del fet abans esmentat.
Aquest consistori mostra una actitud inoperant, amb la pre-
sentació de projectes urbans i d'habitatges que mai no tiren
endavant en detriment de la presentació de pressupostos amb
superávit, estris necessaris per a maquillar una gestió inefi-
cae i nul-Ia. Pel que fa a l'habitatge en aquests anys, només cal
apuntar la construcció de l'anomenat III bloque del Caudillo,
20 habitatges fets el 1946 i que són continuadors de dos blocs
més iniciats el 1942 a la zona de Collblanc. I la presentació i
posterior paralització del projecte de construcció d'habitatges
a les Planes. Un projecte d'habitatges realitzat conjuntament
amb la Confederación Nacional Sindicalista (CNS) de la pro-
vincia que seria presentat i oblidat pel consistori el 1946 i tor-
nat a presentar el 1949, i que va ser el focus de les disputes
polítiques que en aquells anys es donaven a l'Ajuntament,
fruit de la polémica elecció de 1948, amb el frau de Jonama
enfront del guanyador virtual, Tomás Giménez Bernabé, que
havia estat alcalde durant la Dictadura de Primo de Rivera.
Aquest últim va matisar la ubicació i la problemática técnica
que la construcció d'aquells habitatges podia tenir, massa a
prop del cementiri i en ellloc de pas de línies d'alta tensió, i
proposa fins i tot una nova ubicació a Pubilla Cases. Malgrat
aixó, el projecte va ser acceptat pel consistori per a finalment
ser anul-lat per la CNS, que no va admetre les condicions que
li imposava l'Ajuntament. Altrament, el 1950 el consistori ce-
deix els terrenys on es construirien 816 habitatges entre 1954
i 1957 del grup Onésimo Redondo per part de l'Obra Sindical
del Hogar. Un grup situat al costat de l'avinguda de l'Electri-
citat, ai:llatde les trames urbanes veines, sense equipaments i
amb la urbanització incompleta. EIs posteriors consistoris de
Josep Taya (1952-1956) i Ramon Solanich (1956-1962) van
iniciar les passes cap al «desarrollisme», que després el seu
successor Josep Matías de España portaria a la máxima ex-
pressió. Són ajuntaments continuistes i sense una política de-
finida pel que fa a l'habitatge. Malgrat aixo, les necessitats ur-
gents, donada la precarietat social del municipi, van obligar a
obrir-se a noves possibilitats.

.~

HABITATGE 1 CATOUCS. ACTUACIONS DEL PATRONATO ... 433

Una d'aquestespossibilitats va ser la que va proporcionar
el patronat de las Viviendas del Congreso Eucarístico. El re-
bombori mediátic que la constitució d'aquest patronat i el
posterior seguiment de la compra de terrenys, inici de les
construccions i entrega dels primers habitatges van generar
va ser un dels arguments clau per a fer acostar les dues enti-
tats. Especialment, el consistori necessitat de resoldre ur-
gentment problemes per a tranquillitzar l'opinió pública,
que vivia en un punyent malestar, tal com havia deixat en-
treveure la vaga de tramvies de 1951.

Així, el 28 d'abril de 1954 la comissió permanent de la
secció de Foment de l'Ajuntament hospitalenc acordava la
cessió gratuita de 1.771,25 metres quadrats d'uns terrenys si-
tuats entre l'avinguda del Mar i el desviament de la carretera
de Barcelona a Santa Creu de Calafell. Una cessió que va ser
ratificada en el ple municipal del 5 de maig de 1954 impo-
sant tres condicions.t?

a) Reconocer el derecho de los ciudadanos de la localidad'
con un mínimo de dos años de residencia para ocupar la vi-
vienda siempre que esten dentro de las normas de las VCE.

b) VCE se compromete a dejar ocho viviendas libres de ad-
judicación sin prejuicio de los derechos que al ayuntamiento
pudieran corresponderle por su condición de socio fundador.

e) Terminar la obra en tres años.

A partir d'aquest moment, el patronat de les VCE va con-
tactar amb tots els socis fundadors, aquells que havien apor-
tat 100.000 pessetes, que tenien una relació directa o indi-
recta amb la població; sol-licitant-los que exercissin els seus
drets com a socis presentant instancies per als nous habitat-
ges. Recordem que cada soci fundador podia presentar tres
instancies. El primer al qual es fa arribar aquesta proposta
és l'empresa Vilumara, S.A. La resposta per part d'aquesta

39. Arxiu Diocesa de Barcelona. Carpeta núm. 7 Viviendas del Congre-
so Eucarístico .
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firma no es va produir fins al 27 de gener de 1956 quan pre-
senta nou instancies, vuit pel grup de l'Hospitalet i una pel
grup Can Ros.

Davant el desenvolupament de les obres, VCE envia una
serie de cartes entre els dies 15 i 19 de juny de 1956 adreca-
des als socis fundadors, empreses i industrials, vinculats
amb la població i la seva área d'influencia. Aquestes són: Hi-
laturas Caralt Pérez, S.A., La Seda de Barcelona, Mario Gue-
.rin Ventura, Rolando Cottet de Manufactura Armazones y
gafas, S.A.,Rafael Rifa Puget i, Jaime Rifa Anglada de la tex-
til Rifa, S.A., Tecla Sala e hijos i Altos hornos de Cataluña.
Aquestes s'expressaven en e1ssegüents termes:

"Con motivo de estar proximo a terminarse el grupo de
viviendas de Hospitalet de Llobregat que construye esta enti-
dad y quedando un número de estas viviendas libres y a dis-
posición de los Sres. Socios fundadores radicantes en dicho
término municipal, nuestra entidad tiene el proposito de es-
tudiar la posibilidad de adjudicar dichas viviendas en su to-
talidad a Vds. A cuyo efecto les estimaríamos tuvieran la
bondad de acudir, ya sea personalment o persona delegada
por Vds., elpróximo viernes día 22 a les 6 de la tarde en es-
tas oficinas a los efectos de tener un cambio de impresiones
y estudiar conjuntamente una fórmula de tipo legal que pu-
diera hacer posible esta operación que estimamos ha de be-
neficiarles a Vds. ya sus obreros.v'"

Aquesta carta va servir per a activar el mecanisme per a
possibles vies de financament per part d'aquestes empreses.
Una possibilitat real, ja que una ordre del Ministeri de Tre-
ball i la seva Secretaria General del 12 de juliol de 1955 obli-
gava les empreses de més de cent treballadors a construir
habitatges pel 20% d'aquests. Les reunions i els contactes
que es van succeir des de final s de juliol fins a inicis de se-
tembre van permetre que el Patronat trobés el financament
necessari a través d'un préstec que I'empresa Vilumara, S.A.

40. Arxiu Diocesa de Barcelona. Carpetes Viviendas del Congreso Eu-
carístico.
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va efectuar. Els habitatges que s'havien acollit a la llei de Vi-
viendas protegidas havien de ser financats per les diposi-
cions legals que aquesta llei marcava. Un 40% corria a car-
rec d'un préstec sense interés amortitzable en vint anys que
atorgava l'Instituto Nacional de la Vivienda (INV); se n'ini-
ciava el pagament en el moment que finalitzés l'amortitza-
ció d'un altre préstec concedit pel Banco de Crédito a la
Construcción o qualsevol altra entitat de credit. Aquest te-
nia un interés del 4% i era amortitzable en un termini de
vint a trenta anys i havia de cobrir el 50% de l'import pres-
supostat.

La firma Vilumara, S.A., socia fundadora de l'entitat de
primera fornada, figurava amb el número 9, va aprofitar la
construcció que emprenia el Patronat a l'Hospitalet per a
complir les disposicions legals i, per altra banda, estrenyer
els seus lligams amb la burgesia católica de l'epoca i de re-
truc reprendre una tradició dedicada des de la segona meitat
del segle XIX a financar activitats empresarial s a través de la
Caixa Vilumara.

El 3 d'agost d'aquell any, VCE fa arribar la instancia a
l'Ajuntament de l'Hospita1et perque aquest utilitzés el seu
dret com a soci fundador a presentar instancies per a tres
habitatges.

Les respostes no es fan d'esperar perque la Comissió
d'adjudicació de VCE, en aquells anys formada per empresa-
ris"! que estaven al consell d'administració del patronat, en
l'acta núm. 20, datada del 5 de setembre de 1956,42admetia
deu propostes dels socis fundadors abans esmentats; en l'ac-
ta núm. 21, amb data del 2 d'octubre de 1956, aprovava deu
sol-licituds de torn lliure i una instancia d'un soci fundador;
a la següent acta, amb data 13 de novembre, aprovava una
altra instancia d'un soci fundador i quinze de tom lliure i
arribava a l'acord de:

41. La composició d'aquesta comissió és citada a la nota 31.
42. Arxiu Diocesá de Barcelona. Carpeta núm. 11. Viviendas del Con-

greso Eucarístico.
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, «Se acuerda oficiar a l'alcaldia de Hospitalet de Llobregat,
dandole cuenta de las viviendas que son adjudicadas a los ac-
tuales ocupantes de barracas en el término de aquel munici-
pío.v"

En l'acta 24 del 20 de novembre de 1956, eren aceptades
les vuit instancies de torn lliure i les tres de l'Ajuntament,
com a soci fundador, a part d'una més de torn lliure inde-
pendent. El procés de tramitació d'aquest per part de l'Ajun-
tament s'havia iniciat el juny d'aquell any i les candidatures
a habitatges, en un nombre de tretze per vuit habitatges, van
sortir de l'alcaldia el 16 de novembre. Les instancies es van
concedir amb una celeritat inusual, atesa la importancia de
l'entitat que les presentava i, en definitiva, la propietaria del
solar cedit. EIs habitatges van ser atargats a onze treballa-
dors del mateix consistorio El procés d'adjudicació als blocs
de l'Hospitalet s'acabaria el 6 de desembre amb l'accepta-
ció de dues noves instancies de soci fundador que substi-
tuíen dues instancies aprovades anteriorment que havien re-
nunciat.

El resultat final va ser que 17 pisos van ser atorgats a be-
neficiaris presentats per un soci fundador i 32 es presentaren
sense l'aval de cap socioMalgrat aquesta normalitat aparent,
la documentació consultada per aquest i per altres grups re-
vela que entre els sol-licitants a habitatge de torn lliure se cer-
cava el favor personal i les recomanacions de persones vin-
culades a la seva empresa, a la parroquia a que pertanyien, al
Bisbat i a les entitats en que participaven, que d'una manera
explícita feia arribar adjuntades a la seva sol-Iicitud o per al-
tres mecanismes. Igualment, l'Ajuntament concedia a uns
més que probables «afectes al regim» uns pisos relativament
assequibles i de pas fidelitzava uns quants treballadars, igual
que aquells que per mitja d'un soci fundador empresarial ha-
vien aconseguit el pis. El pis que falta en el recompte deIs
cinquanta va ser atorgat a un membre escollit pel mateix pa-

43. Ob. cit. nota 39.
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tronat i que es coneixia com el «veedor». Aquest inquilí, sem-
pre proposat per una institució católica, actuava com una
mena d'inspector de la moralitat i seguiment de les normes
que VCE dictava per als seus habitatges.

Finalment, la resolució final dels habitatges va ser en
tres blocs de quatre plantes, amb pisos de superficies com-
preses entre 62 i 113 metres quadrats (vegeu quadre 3) que
van servir per a urbanitzar el carrer Sant Pius X, nom que
també agafaria el grup constru'it. El projecte va ser realit-
zat per l'empresa Construcciones y Obras Carbonell i signat
pels arquitectes Manuel Puig Janer i Carlos Marqués, amb
la col-laboració deIs aparelladors de VCE. Pel que fa al
financament, va ser fet amb 1.578.932 ptes. de l'INV,
2.653.428,32 del préstec de Vilumara, S.A. El valor compta-
ble final deIs immobles va ser de 4.868.913,45 pessetes. Pel
que respecta al pagament, tal com s'observa en el quadre 3,
es va estructurar amb una entrada inicial i després amb una
quota mensual a pagar en trenta anys, data d'amortització
total deIs préstecs.

Pel que fa a la composició sociológica d'aquest grup d'ha-
bitatges, segons les dades extretes de les memories anuals
del Patronat va quedar de la següent manera:

Per origen, el 54% de Catalunya, el 24% d'Aragó, zona
nord i zona centre, i el 22% del sud d'Espanya i llevant. Per
professions: el 14% són administratius i professions libe-
rals, el 62% obrers qualificats i el 24% obrers no qualificats.
Finalment, els habitatges van ser entregats durant la Festa
Majar de 1956 i, per al Patronat, el fet de ser la primera ac-
tuació fora de la ciutat va ser «un estímulo de superación
para aliviar este tan difícil problema del cinturón de Barce-
lona»."

44. Memoria Patronato de las Viviendas del Congreso Eucaristico, Ejer-
cicio 1956, Barcelona, 1957, pago 9.
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QUADRE3

QUADRE DE PREUS I QUOTES MENSUALS DEL GRUP
D'HABITATGES SANT PIUS X DE L'HOSPITALET

DE LLOBREGAT CONSTRUIT PEL PATRONAT
DE VIVIENDAS DEL CONGRESO EUCARÍSTICO

Superficie valor Valm' total Entrada Valor pis Quota mensual
per m/ del pis inicial menys entrada a 30 anys

100,80 1.083,05 109.171,44 11.000 98.171,44 272,69
12.000 97,171,44 269,92
13.000 96.171,44 267,14

86,76 1.083,05 93.965,41 11.000 82.965,41 230,45
12.000 81.965,41 227,68
13.000 80.965,41 224,91

80,68 1.083,05 87.380,47 11.000 76.380,47 212,16
12.000 75.380,47 209,39
13.000 74.380,47 206,62

73,40 1.083,05 79.495,87 11.000 68.495,87 190,26
12.000 67.495,87 187,49
13.000 66.495,87 184,72

61,93 1.083,05 67.073,28 11.000 56.073,28 155,75
12.000 55.073,28 152,98
13.000 54.073,28 150,21

113,80 1.083,05 123.251,09 11.000 112.251,09 311,80
12.000 111.251,09 309,03
13.000 110.251,09 306,26

80,15 1.083,05 86.806,45 11.000 75.806,45 210,57
12.000 74.806,45 207,80
13.000 73.806,45 205,03

Font: Carpetes Viviendas del Congreso Eucarístico. Arxiu Diocesa de Bar,
celona.

L'ACTUACIÓ AL BAIX LLOBREGAT DE VnnENDAS DEL CONGRESO
EUCARÍSTICO

A la comarca del Baix Llobregat l'actuació de Viviendas
del Congreso Eucarístico es produeix d'una manera signifi-
cada als municipis de Gavá i Viladecans entre 1969 i 1975.
Una actuació lligada a l'empresa i família dels Roca, ben re-
lacionada amb aquest patronat. Un dels seus consellers dele-
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gats, Josep Maria Vilaseca i Marcet, era també vocal a la jun-
Ladel Patronato Una relació potenciada no tan sols per la
personalitat d'aquest advocat sinó per una trajectoria benefi-
copaternalista deIs Roca a la zona.

També, entre 1970 i 1973, el Patronat realitzara una ac-
tuació testimonial -van ser només onze habitatges a Sant
Feliu de Llobregat-lligada a la parroquia principal d'aques-
la població i un intent que en principi va assumir el Patro-
nat, pero que no va poder desenvolupar-se finalment a Sant
Vicenc dels Horts.

Ja hem vist que VCE va evolucionar alllarg de la década
dels seixanta amb el paral-lelisme que els ritmes de la cons-
trucció marcaven. En aquestes decades la construcció es
desplaca cap a altres poblacions de l'area metropolitana per
a respondre a la demanda d'habitatges que l'allau immi-
gratoria provocava, perque Barcelona comencava a tenir els
primers problemes de manca de sol. VCE va respondre a
aquesta circumstancia, pero ja no pas com una entitat cap-
davantera, sinó com un patronat amb dificultats economi-
ques evidents; li mancaven vies de financament clares i es
trobava enormement subordinat als augments de preus, als
canvis de la normativa legal de l'habitatge i sobretot a la
competencia d'un ja més que desenvolupat mercat immobi-
liari. Des d'aquesta perspectiva,VCE en aquest període no
tornara a assumir cap obra d'envergadura i el 1975, veient
les dificultats i la impossibilitat de seguir els objectius pro-
posats des de la seva fundació, va iniciar el procés de liqui-
dació que culminaria uns anys més tardo .

Els casos de Gava i Viladecans responen més a una ini-
ciativa conjunta entre VCE i l'empresa Roca Radiadores, a
partir de les directrius ideológíques que tenia marcades
aquest Patronat i per ser una aposta decidida per a dotar
d'habitages els seus treballadors.

És prou conegut que des de 1950 a 1975 la comarca del
Baix Llobregat té un creixement demografic espectacular, el
380%, molt superior a la mitjana catalana, el 75%. De tot
aquest període, la década dels seixanta és la més expansiva



440 MARTíCHECA

al Baix Llobregat, 126% d'increment, mentre que el Barce-
lones, saturat, creix a un ritme inferior, el 26%. Alguns mu-
nicipis com Sant Joan Despí, Cornella, Castelldefels, Vilade-
cans, tripliquen en deu anys la seva població. Un creixement
explicat per la saturació de Barcelona respecte als espais on
acollir nous habitatges i pel llarg procés d'industrialització
engegat els anys cinquanta a la comarca, que va orientar les
sucessives onades immigratories i els nous assentaments in-
dustrials cap a les comarques limítrofes, on la major dispo-
nibilitat de sol feia més assequibles els habitatges i les ins-
tal-lacions industrials.

El creixement demografíc de la comarca va tenir una
conseqüencia directa en la construcció d'habitatges; a la
década dels setanta es contrueixen un total de 79.966 nous
habitatges, el 75% dels existents fins al 1970. Malgrat que
la lógica pot imposar que aquesta construcció respon a la
demanda de la població, sembla apuntar-se que les cir-
cumstancies especulatives també van incidir en el creíxe-
ment dels nivells de construcció. Una dada significativa
apunta aquesta tendencia: entre 1971 i 1979 hi ha un In-
dex de 2,12 nous habitants per nou habitatge acabat, xifra
de producció molt superior a les necessitats reals. Entre
aquells anys a la comarca la mitjana és de 3,5 habitants per
família.

D'una manera generalitzada, la construcció massiva
d'habitatges al Baix Llobregat es va iniciar arran de l'apro-
vació del Plan de Urgencia Social para la Vivienda en Bar-
celona de 1958. Seguint les directrius d'aquest es construí-
ran els polígons de la Marina, al Prat de Llobregat, i el de
Molí Nou, a Sant Boi de Llobregat. També en el marc de les
Unidades Vecinales de Absorción (UVAS), creades el 1963
per eradicar el barraquisme a les arees metropolitanes de
les grans ciutats i construides per l'Obra Sindical del Hogar,
es faran una serie d'actuacions, com les de Cinc Roses a Sant
Boi de Llobregat, amb 1.500 habitatges, Sant Cosme al Prat
de Llobregat, amb 2.301 habitatges. Fora del marc de les
UVAS, l'Obra Sindical del Hogar realitzara a Martorell els
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polígons de Buenos Aires i La Paz el 1965. A la década se-
güent aquest organisme, a través de l'Instituto Nacional de
Urbanización, construirá el polígon de Sant Joan Despí al
municipi del mateix nom.

Pel que fa als promotors privats, caixes d'estalvis, coope-
ratives i ímmobiliaries, arran de la llei de Viviendas de Pro-
tección Oficial de 1964 i el Plan de la Vivienda de 1961-1976,
es presentaren una serie d'estímuls per la seva participació
activa en la construcció d'habitatges a la comarca. Cal citar:
la barriada Roca a Viladecans, promoguda per les empreses
Roca Radiadores, S.A., i Llorell, S.A., de 556 habitatges; el
polígon de Fonollar a Sant Boi de Llobregat, amb 1.312 ha-
bitants; el Sant Ildefons i l'Almeda, a Cornella: els polígons
Ramon Llull i Joan Maragall, promoguts per la Ciutat Coopera-
tiva a Sant Boi de Llobregat."

A Gava i Viladecans la situació va ser paral-lela a la de la
comarca pel que fa al creixement demografic i a la construc-
ció d'habitatges (vegeu quadres 4 i 5).

QUADRE 4

NÚMERO D'HABITANTS DE GAVA, VILADECANS 1 COMARCA
DEL BAIX LLOBREGAT DES DE 1900 A 1980

1900 1920 1930 1950 1960 1970 1975 1980

Gavá 1.825 2.385 5.054 6.860 15.725 24.213 30.474 33.961
Viladecans 1.194 1.551 2.990 4.294 7.508 24.483 36.574 41.754
Comarca 46.191 55.67178.56796.625 155.361 351.279456.737510.501

Font: G. CARTE, M. M. ISLA, El procés de creixement del Baix Llobregat, A El
Baix Llobregat. Arrel, núm. 2, gener- abril 1982. págs. 17-32.

45. Més informació sobre aquests polígons a: DD.AA.,Ciudad Coopera-
tiva, 30 anys d'historia, Sant Boi de Llobregat, 1995.
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QUADRE 5

DINÁMICA CONSTRUCTIVA DE GAVÁ, VILADECANS
1 EL BAIX LLOBREGAT ENTRE 1970 I 1980

Habitatges Construits entre Construits entre Pare d'habi-
abans 1970 1971 i 1975 1976-1980 tatges a 1980

Gava
Viladecans
Comarca

7.771
6.705

107.407

4.221
4.805

50.169

2.949
2.288

29.797

14.941
13.789

187.373

Font: G. CARTE, M. M. ISLA, El procés de creixement del Baix Llobregat . A El
Baix Llobregat. Arrel, núm. 2, gener-abril1982. págs. 17-32.

El creixement dernografic d'ambdós municipis entre 1960
i 1970 va ser espectacular, el 326% per a Viladecans j el
154% per a Gava, i el creixement per a la comarca del 226%.
Pel que fa als habitatges, la construcció que es dóna entre
1970 i 1975 representa per a Gava el 54% de l'habitatge exis-
tent anteriorment i per a Viladecans el 71,6%. Un creixement
que, com ja apuntavem, respon al creixement demografic i a
la demanda que porta associada, pero també a mecanismes
d'especulació i al ja incipient moviment intracomarcal i de
Barcelona al Baix Llobregat. Els percentatges d'habitatge
per habitant així ho fan entendre: 3,02% per a Viladecans,
2,77% per a Gava.

L'actuació del patronat de las Viviendas del Congreso s'ha
d'entendre dins d'aquesta dinámica de resposta a una de-
manda d'habitatges accessibles i va trobar una resposta fa-
vorable als municipis de Gava i Viladecans.

El 1966 les empreses Roca Radiadores, S.A. i Llorell, S.A.
van invertir en la compra de 7,7 hectarees situades al municipi
de Viladecans a tocar de la factoria de la primera firma. L'ope-
ració resolta amb la construcció de 556 habitatges havia estat
aprovada en un pla parcial de més extensió el juny de 1959.
Aquesta urbanització va ser l'inici d'una voluntat constructora
de l'empresa Roca que, si bé no amagava un afany lucratiu, te-
nia moltes característiques paternalistes. La ideologia que va
moure els Roca a fer aquestes accions va ser la necessitat de
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dotar els treballadors de la seva empresa d'un habitatge, cons-
cients no tan sols de la manca d'aquests sinó motivats per con-
sideracions econorniques i morals de diferent ordre. Entre
1965 i 1980, l'empresa Roca va entrar en un procés d'expansió
extraordinari diversificant la seva producció. La firma, creada
a Gava el 1929 pels germans Roca, el 1978 tenia fabriques a
Sabadell, Alcalá de Henares, Alcalá de Guadaira, i es dedicava
a la fabricació de sanitaris, radiadors, aparells de climatit-
zació. A la factoria de Gava en treballaven 3.719 obrers; a la
de Sabadell, 279, i a la seu de Barcelona, 690. Per a sostenir
aquest enorme desenvolupament calia estrenyer les relacions
entre els treballadors i l'empresari; facilitar l'habitatge era una
peca clau per a establir una bona relació que havia de reper-
cutir en el desenvolupament de I'empresa.

Per a:tirar endavant aquesta estrategia, la família Roca, a
través de l'advocat Josep Maria Vilaseca Marcet," va establir
una bona relació amb el patronat de VCE, on ell era vocal de la
Junta directiva des dels seus orígens. Vilaseca, casat amb Tere-
sa Roca i advocat i conseller delegat de la firma per propia con-
vicció personal, estava vinculat als corrents de la democracia
cristiana del país i, esperonat per l'esperit benefic que la famí-
lia Roca havia desenvolupat des de la creació de la Fundación
San Lorenzo a finals dels quaranta, que va servir entre altres
per al financament de l'Hospital de Sant Llorenc de Vilade-
cans, inaugurat el juliol de 1953 i propietat d'aquesta fundació
fins al seu traspas a l'INSALUDel 1977, va planificar la cons-
trucció d'uns habitatges amb el mínim cost per a l'empresa.

Així, a través de la Fundación San Lorenzo, entre 1968 i
1969van ser adquirits uns solars de 16.239metres quadrats de
la finca anomenada La Boada, situats entre els actual s carrers
de Castelldefels, Sant Antoni Maria Claret i Angela Roca. El
1969 es signava un protocol entre el Patronat i aquesta funda-
ció pel qual aquesta cedía els terrenys per a la construcció
d'uns habitatges, pero assignava a les edificacions que es (essin

46. Vegeu: L. GOMIS, «Vilaseca i Marcet», La Vanguardia (17-4-1995) i
tarnbé: S. VILAR, Protagonistas de la España democrática. Oposición a la dic-
tadura 1939-1969. Ed. Sociales, París 1970, pago 431-434.
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un valor proporcional, el producte de les quals havia de servir
per a abaratir la despesa de la compra d'uns altres terrenys que
el Patronat havia d'adquirir a Viladecans o Gava més endavant.

. EIs tramits administratius i urbanístics i la realització de les
obres es van fer en tres etapes, la primera de 200 habitatges, la
segona de 16 i la darrera de 50 i 9 locals comercials.

EIs 216 primers habitatges estan edificats en onze blocs i
ocupen només un ten; de 1'espai disponible, la resta és ocupat
per vials i per zones enjardinades. Deu dels blocs tenen cinc
plantes amb vint pisos per bloc i un darrer que té una planta
menys i només setze pisos. El conjunt és compost per 171 ha-
bitatges de quatre dormitoris, amb 90 metres quadrats de su-
perficie construida i 70 metres quadrats útils, i 45 habitatges
amb tres habitacions, amb una superficie útil de 61 metres
quadrats. Aquest conjunt va ser construit per Construcciones
Agbar, SA i signat per 1'arquitecte Joan Barangé Tusquets.

El financament es va estructurar a través de la llei de Vi-
viendas de Renta limitada categoria Grupo 1 per als 200 pri-
mers habitatges. Una llei que no estipulava cap mena de credit
a baix interes, pero sí bonificacions tributaries, aspecte aquest .
últim que segurament va permetre que la Fundación San Lo-
renzo invertís en la construcció 7.175.000 pessetes en concepte
de terrenys i 16.365.000 pessetes en concepte d'una aportació
reintegrable; la resta del cost del grup va ser sufragat a través
d'una hipoteca de 35.000.000 de pessetes al 6,5% d'interes i
amortitzable a quinze anys i amb les entrades inicials dels fu-
turs usuaris, que van ser d'entre 75.000 i 85.000 pessetes.

Així, el cost final per a l'usuari, comptant-hí aquesta en-
trada inicial, es va situar entre les 315.000 i les 335.000 pes-
setes, amb uns pagaments mensuals variables que van anar
entre les 1.500 pessetes els cinc primers anys i les 2.500 dels
darrers cinc anys d'amortització de la hipoteca.

El grup de setze habitatges i el posterior de cinquanta es
van regular a través de la llei de Viviendas subvencionadas.
Aquesta atorgava una subvenció de 30.000 pessetes a fons
perdut i un préstec d'una quantitat equivalent a 2.000 pesse-
tes el metre quadrat construrt al 6,5% d'interes amortitzable
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\ etze anys. Ambdós grups van ser financats també amb
una hipoteca concedida per la Caixa de Penedes en les ma-
L ixes condicions pel que fa a l'ínteres i els anys d'amortitza-

ió que el préstec regulat per llei .
Pel que fa a la composició sociológica del grup de 266 ha-

bitatges, va quedar de la següent forma:
Per orígens, el 14% eren de Catalunya, el 14% eren d'Ara-

6, la zona centre i la zona nord, i el 72%, de la zona de lle-
vant i el sud d'Espanya. Pel que fa a la classificació profes-
ional, el 7% eren administratius o de professions liberals, el

87% eren obrers qualificats i el 6% no qualificats. Respecte
al nombre de treballadors vinculats a la firma Roca, les da-
des dipositades al Fons documental de Viviendas del Con-
greso no permeten una analisi mínimament coherent per
l'enorme discontinuítat que presenta; malgrat aixó, només
volem apuntar que la família Roca, a través de tots els seus
membres i en nom de 1'empresa Roca Radiadores, va con-
certar 160 quotes de soci fundador que donaven dret a pre-
sentar una instancia per a un possible usuari. Fins i tot, a tall
anecdotic, el notari i advocat que signa les escriptures deis
pisos de Gava i Viladecans va descomptar 100.000 pessetes
de la seva minuta per constituir-se en soci fundador, pres-
sionat molt probablement pels Roca. Malgrat, pero, aquesta
aparent acció altruista, l'import aportat pels Roca va haver
de ser utilitzat inequívocament per part de VCE per a la
construcció del primer grup d'habitatges de Gava i reintegrat
com una part de les quotes dels inquilins dels pisos.

La darrera obra de VCE en aquests dos municipis va ser el
grup de 188 habitatges de Viladecans; desvinculada aparent-
ment de l'empresa Roca, pero financada en part pel conveni
signat en la cessió dels terrenys de Gava, es va construir tal
com expressava la memoria del patronat de la següent manera:

«El de Viladecans forma un conjunto de seis bloques ais-
lados con 188 viviendas y otro de locales comerciales, ubica-
dos en un terreno de 21.490 m2 del que ocupan un 15%, que-
dando por consiguiente amplios espacios de zona verde. Las
viviendas son de 3 y de 4 dormitorios, con superficies útiles
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QUADRE 6

COMPARACIÓ ENTRE EL TOTAL D'HABITATGES
CONSTRU'iTS ENTRÉ 197011975 A GAVA 1 VILADECAN

1 ELS CONSTRU'iTS PER VCE EN LA MATEIXA EPOCA
EN AQUESTES MATEIXES POBLACIONS

Gava
Viladecans
Comarca

4.221
4.805

50.169

266
188
465

6,30
3,90
0,92

Habitatges
construüs entre

1971 i 1975

Habitatges fets
per VCE entre
1970 i 1975

%
Rab. total/hali,

VCE

Font: Elaboració propia.

entre 63 Y81 m-. El coste medio de una vivienda no ha lit,
gado a 600.000 ptas., que los beneficiarios satisfacen ni •
diante una entrada inicial de 75.000 a 115.000 ptas. y 1,
amortización de un préstamo hipotecario concedido por I ,
caja de Ahorros del Penedés a doce años.

El proyecto fue realizado por el arquitecto D. Juan ,
rangé Tusquets, quien ha asumido la dirección de la obru
ejecutada por la empresa de construcciones Agbar, S.A.

La financiación del mismo se acogió a ley de Vivienda cl·
Renta limitada grupo 1».47

Finalment, en el context global de la construcció qu (,'
va fer entre 1970 i 1975 a Gava i Viladecans, els percentat
de les construccions realitzades per VCE són prou signifi ,
tius (vegeu quadre 6), dintre un context on va tenir prima lu
l'acció de les immobiliaries privades que urbanitzaren im
portants zones d'aquestes poblacions, moltes vegades 'o
llint-se a les mateixes lleis que van regular l'actuació de V F.
a ambdues poblacions.

MARTí CHU ti

47. Memoria Patronato de las Viviendas del Congreso Eucaristico, .1'1
cicio 1973, Barcelona, 1974, pago 11.


