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Quan es va complir el cinque aniversari de la mort de Martí Pous i Serra, el Centre 
d'Estudis lgnasi lglésias va convocar el Premi d'Investigació que porta el seu nom. No 
teníem gaire dar si aquest Premi només seria per recordar-lo en aquell moment concret 
o si tindria continultat. Honestament, cal dir que en els anims de la Junta Directiva hi 
havia el desig de noves convocatories, pero no sabíem quina seria la res posta a la 
convocatoria, el nivell deis treballs que es presentarien i de quines possibilitats economiques 
es disposaria per la concessió del Premi. 

El dia 4 de desembre del2002 els membres de!Jurat del Premi d'lnvestigació Martí 
Pous i Serra, format pels Senyors josep Benet i Morell, com a president, Horacio Cape!, 
Josep Maria Roig, Josep Maria Huertas Claveria i Joan Josep Busqueta, que actuava de 
secretari, van reunir-se i aportaren la seva opinió. En va resultar guanyadora la professora 
MontserratAlay amb un notable treball d'investigació que es titulava Aprenents i minyones. 
Un estudi de les estrau!gies d'inserció social deis exposits i exposites en la Barcelona de 
la segona meitat del 800. 

Com que el Centre d'Estudis lgnasi lglésias tenia, i segueix tenint, el compromís 
ferm de publicar !'obra premiada,logicament la va publicar amb el títol definitiu d'Aprenents 
i minyones. La inlancia abandonada a la Barcelona del vuit-cents.A suggeriment de josep 
Benet, en una animada, amical i llarga conversa -que als presents els hi sembta que passava 
en un obrir i tancar d'ulls- mantinguda a la seva casa particular, es va decidir iniciar una 
col·lecció nova amb el nom de Llibres de Finestrelles que ha arrelat com el segon "vaixell 
insigne" del CEII després de la revista Finestrelles. 

No tot va acabar aquí. El)urat del queja podem anomenar 1 Premi d'lnvestigació 
Martí Pous i Serra va comentar la qualitat deis altres treballs i ens recomanava la publicació 
d'unAccessit que es va atorgar a !'obra Publicacions, articulistes i editors a Sant Andreu 
de Palomar (1868-1938),els autors de la qua! són Pere Guaita i lolanda lnsa.Aquesta obra 
també ha estat publicada a la col-lecció Llibres de Finestrelles. 

Tot plegat ens va esperonar encara més a fer una nova convocatoria del Premi 
d'lnvestigació Martí Pous i Serra. Es va tenir en compte la commemoració del dese 
aniversari de la mort del qui ha estat membre fundador del CEII i primer president. No 
dubtavem de la qualitat de les obres que es presentarien, talment com s'ha demostrat, i 
també s'havien fet les previsions economiques per dotar-lo com cal. De nou ens posarem 
en contacte amb enjosep Benet.Aquesta vegada el seu estat de salut era més delicat que 
en al tres ocasions. Tot i aixo, en cap moment es va negar a seguir presidint el Jura t. Al 
contrari. El CEII mai no ha rebut d'ell un no per resposta. Sí que les coses s'endarrerien 
i, desgraciadament, es va produir la seva mort, la qua! cosa ens obliga a canviar de plans. 
Volem testimoniar que les darreres converses mantingudes amb enjosep Benet foren en 
la línia d'una activa participació seva coro a president del)urat. 

Aquest no ha estat l'únic canvi fon;ós en la composició de!Jurat.També hem hagut 
de lamentar la perdua d'un altre membre i bon imic del CEII,la del periodistajosep Maria 
Huertas Clavería, que morí temps abans que en Josep Benet. 

Respecta alJurat del 1 Premi, també va deixar de ser membre, en aquest cas esperem 
que només sigui temporalment, enjosep Maria Roig i Rossich.les seves noves responsabilitats 
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han fet impossible la seva participació en aquesta ocasió. U volem agrair de tot cor la 
seva col·laboració amb el CEII. 

Davant d'aquestes circumstancies, el Dr. Horado Cape! va assumir la responsabilitat 
de presidir !'actual Jurat. Ha estat una sort per al Centre d'Estudis la seva acceptació. 
Novament estem davant d'una persona, semblantment com la seva esposa la Dra. Merce 
Tatjer, amb la que sempre hem pogut comptar-hi i que com en }osep Benet tampoc mai 
no ha tingut un no de resposta a qualsevol petició i consulta nostra. És molt d'agrair. 

Reorganitzat el]urat, aquestes va posar a treballar. El dia 15 de julio! de 2008, un 
xic més tard del que inicialment s'havia prevista causa de les circumstancies anteriorment 
esmentades, es va reunir e!Jurat del II Premi d'lnvestigació Martí Pous i Serra. El formen 
els següents Senyors: Horado Cape! Sáez, coma president,Joan Busqueta i Riu, Pere 
Gabriel Sirvent, Caries Santacana Torres, com a vocals, i Oriol Granados Garcia, com a 
secretari. 

L'Acta de la reunió, entre altres coses, ens diu: 
ElJurat ha centrat la seva atenci6 finalment en les tres obres següents: 
- La Historia de Sant Andreu de Palomar i la repercussi6 deis jueus en 

el Pla de Barcelona a la Baixa Edat Mitjana. Segles X-XW 
- Sant Andreu de Palomar durant la Guerra del Frances (1808-1814) 
- "El Patronato de las Viviendas del Congreso".. Habitatge i catolics a la 

Barcelona del Franquisme 
El ]urat expressa la seva satisjacció per la qualitat d'aquests tres treballs que 

posseeixen un valor academic i d'investigació notables. 
Després d'una !larga i amistosa discussió, el jurat ha acordat per unanimitat 

concedir el Premi a l' obra: 
"El Patronato de las Viviendas del Congreso". Habitatge i catolics a la 

Barcelona del Friinquisme. 
Es tracta d'una tematica rellevant treballada amb molta documentació d'ar:xiu. 

Constitueix una aportació important al coneixement de la historia del territori de 
Sant Andreu i s'emmarca en un procés general de gran interes per a la historia de 
Catalunya. El problema de la vivenda s'aborda en aquesta recet·ca de manera significativa 
i permet una perspectiva histórica sobre iniciatives que es van produir en el passat i 
que poden ajudar a reflexionar sobre les solucions que cal donar a aquesta proble
matica. 

El CEII vol dedicar la publicació d'aquesta obra, !'autor de la qua! és en Martí Checa, 
a les figures desaparegudes de Josep Benet i Josep Maria Huerta Clavería, els quals amb 
el seu saber i les seves opinions han donat un altíssim nivell alJurat del Premi d'lnvestigació. 
Pe! que fa a !'actual Jurat, estem segurissims que mamé el mateix nivell i que, fms i tot, 
treballa per millorar-lo. És d'aquesta manera com Martí Pous i Serra rep la millor de les 
recordances i l'homenatge del CEII per la seva tasca alllarg de tota la seva vida. Com 
exemple del que afirmem podem dir queja s'ha comenc;:at a pensar i a treballar en el 111 
Premi d'Investigació que porta el seu nom. 
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Introducció --·--



El treball que presentem és un resum de la nostra tesi doctoral, i dóna a coneixer 
una de les fórmules immobiliaries que van esdevenir habituals al llarg de la dictadura 
franquista: la de les entitats "beneficoconstructores" que estaven vinculades a l'Església. 
En concret, analitza el cas barceloní del Patronat d'Habitatges del Congrés Eucarístic, 
creat ell952 i que durant 24 anys va construir més de sis mil habitatges a Barcelona i la 
seva area metropolitana. 

La celebració del XXXV Congrés Eucarístic Intemacional,ell952,i l'encoratjament 
de la proposta per part del bisbe Gregario Modrego Casaus, van fer que l'Associació 
Catolica de Dirigents assumís la gestió d'aquest patronat que va construir un barri sencer 
a la ciutat. 

Alllarg del primer capítol hem volgut contextualitzar de manera resumida la 
proposta immobiliaria de Barcelona amb altres que es van donar a Catalunya, tant a nivell 
diocesa com parroquial, i amb al tres iniciatives constructores que, amb les mateixes carac
terístiques, es van donar a Espanya. 

En els capítols següents, pero, el treball analitza en detall les diverses promocions 
d'aquest Patronat i incideix en dos del seus aspectes propis i específics. El primer és el 
desenvolupament urbanístic del polígon d'habitatges constnüt a Barcelona, dissenyat per 
l'arquitecte José Soteras Mauri. I el segon és l'estudi del sistema de selecció sociologica 
deis inquilins deis habitatges, elaborat pel socioleg]aume Nualart Maymí, cap de propaganda 
de l'entitat entre 1953 i 1959.Aquesta proposta va aconseguir un barri heterogeni que 
facilitava la seva integració al conjunt de la ciutat. 

Es tracta, per tant, d'un treball de recerca que treu a la llum un aspecte inedit de 
l'acció deis poders tactics durant el franquisme, contextualitzat a Barcelona, i que documenta 
una activitat irnmobiliaria molt destacada en aquests dies en que es parla tant de bambolla 
immobiliaria i de les importants dificultats per aconseguir un habitatge digne, atesa la 
irracional escalada de preus deis darrers trenta anys. 

15 



Capítoll 
Catolics i habitatge durant 

el franquisme, una aproximació --·--

¡: 



Un deis aspectes més destacats del franquisme va ser el desenvolupament d'una 
política d'habitatge que va propiciar la intervenció tant d'organismes públics de tot tipus 
com d'una amplia varietat d'agents privats. Una política que, per sobre de qualsevol altra 
consideració, buscava acabar amb el que es considerava un deficit nacional, la manca 
d'habitatge. Sense aquesta política era impossible complir el requisit de creació d'una 
llar, seu de la familia, institució que era l'eix de !'esquema social del franquisme. 1 

Són ben conegudes la serie de lleis sobre l'habitatge que es van dictar en els anys 
de la dictadura franquista. 2 Igualment, ha estat estudiada des de diversos punts de vista 
la promoció immobiliaria d'aquells anys, especialment a través de treballs que intenten 
quantificar el seu desenvolupament en diferents realitats urbanes.3 

Es tracta d 'uns e studis que, probablement per pretendre donar a coneixer el des
envolupament immobiliari en un ambit geografic concret, no han ates prou una de les 
fórmules immobiliaries que van donar-se alllarg de la dictadura franquista, la promoguda 

l. Considerem l'opiruó del sociolegAmando de Miguel, i especialment: DE MIGUEL, A. Sociología del 
Franquismo. Barcelona: Ed. Euros, 1975 (pag. 325 i següents). 

2. Dos estudis destacats sobre aquest tema són: COTORRUELO,A. La política económica de la vivienda 
en España. Madrid, 1960 iTAMAMES,R. "Industria de la construcción y política de vivienda". Dins Estructura 
económica de España. Madrid, 1986. 

3. Citarem coma exemple alguns deis nombrosos treballs pubücats: els de C. Sambricio, M.Valenzuela 
i L. Moya pera Madrid:SAMBRICIO, C (Dir.). La vivienda en Madrid en la décacla de los 50. E/ Plan de Urgencia 
Social Ministerio de Fomento, 1999.VALENZUELA RUBIO,M."Iruciativa oficial y crecimiento urbano en Madrid 
(1939-1975)". Dins Estudios Geográficos, XXV, 1974 (pag. 539-655).VALENZUELA RUBIO, M."Ciudad y acción 
municipal: la política de vivienda del Ayuntamiento de Madrid (1868-1978)". Dins Anales de/Instituto de 
Estudios Madrileños. Madrid, volum XV, 1978 (piig. 1·35). MOYA GONZÁLEZ, L. Barrios de promoción ofiCia~ 
Madrid, I939-I976. Madrid:COAM, 1983. 

A Barcelona, els treballs de: FERRER AIXALÁ, A. E/s Polígons de Barcelona. Barcelona: UPC, 1996; 
SAGARRA,Eet al. De les cases barates als grans polígons .El Patronal Municipal de I'Habitatge de Barcelona, 
entre I929 i 1979. PMH, 2003;TA 1JER, M. "La vivienda obrera en España de Jos siglos XIX y XX: de la promoción 
privada a la promoción pública (1853·1975)." Dins VII Coloquio Internacional de Geocrítica. Los agentes 
urbanos y las políticas sobre la ciudad. Santiago de Xile, 24-27 de maig de 2005. 

A Almería, els de: RUIZ GARCÍA, A. Arquitectura, vivienda y reconstrucción en la Almería de 
posguerra (1939·1959). Instituto de Estudios Almerienses,Almería, 1993.A Burgos: ANDRÉS LÓPEZ, G. La 
estructura urbana de Burgos en los siglos XIX y XX. El crecimiento y la forma de la ciudad. 2 vol. Burgos, 
2004. 

A Ueida:VILAGRASA,]. Creixement urbii i agents de la producció de l'espai:e/ cas de la ciutat de 
Lleida (1940.1980). Barcelona, 1986.A Ueó, els treballs de CORTIZOTOMÁS.T. León. Propiedad y producción 
del suelo urbano, Oviedo, 1984.A Las Palmas: SOLANA SUÁREZ, E. La arquitectura de la ciudad de Las Palmas 
en la décacla de los cincuenta. Servicios de publicaciones de la Uruversidad de Las Palmas de Gran Canaria, 
1997.A Gijón: LLORDÉN MIÑAMBRES. M.Desarrol/o económico y urbano de Gijón en los siglos XIX y XX. 
Ed. Uruversidad de Oviedo, 1995.A Santander, el treball recent de: MEDINA SÁIZ,A. Promoción inmobiliaria 
y crecimiento espacial. Santander (1955·1974),2004.A Valladolid,els de GARCÍA CUESTA,]. L. De la urgencia 
social al negocio inmobiliario. Promoción de viviendas y desarrollo urbano en Valladolid (1960.1992). 
Ayuntamiento de VaUadolid-Universidad de Valladolid, 2000. 1 de forma general per a tot l'Estat, el treball de 
SAMBRICIO, C. Un siglo de vivienda social (1903·2003), 2 vol. Madrid: Ministerio de Fomento,Ayuntarniento 
de Madrid i Consejo Económico y Social, 2003. 
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per entitats benefiques, tant les que estaven lligades a alguna institució, com ara l'Exercit 
i l'Església, o les que van ser desenvolupades per empreses. 4 

Entre les de caracter benefic cal destacar les nombrases aventures immobilianes 
que van ser prornogudes per entitats catoliques a tota la geografia espanyola, especialment 
a partir del 1947 i fins ben entrada la decada deis seixanta. Especialrnent, aprofitant la 
creació legal de 1' entitat beneficoconstructora, instittüda corn a forma jurídica per decret 

llei el1947. 
Efectivarnent,l'Església i el nacionalcatolicisrne irnperant van prendre's el problema 

de la manca de I'habitatge corn a terna, ja no de discussió, sinó d'acció social en clau 
d'intervenció en la societat, una intervenció que va saber superar els anys en que es 
prodiga ven els actes litúrgics, sempre exuberants, i la defensa de la rnés rancia moralitat 
cristiana, pera perllongar-se en el temps.Aquesta superació va utilitzar el populisme, del 
qua! van fer gala molts bisbes i carrecs diocesans a !'hora de donar a coneixer propostes 
de construcció d'habitatges, que sotrneses sempre als pararnetres paternalistes i elitistes, 
eren portades a terrne per feligresas afins i vinculats a diverses entitats catoliques, corn 
Acció Catolica, !'Asociación Católica Nacional de Propagandistas o associacions d'empresaris 
i professionals liberals que sota l'adjectiu de"dirigents" s'agrupaven, seguint les proclames 
episcopals, pero també perla unió deis seus propis interessos cornuns.Aquests grups van 
actuar tant en l'arnbit diocesa comen l'arnbit parroquial, i van fundar estructures associatives 
lligades a la figura jurídica de l'entitat beneficoconstructora. 

L'entitat beneficoconstructora, breu repas al seu desenvolupament a Espanya 

La primera entitat beneficoconstructora que es va fundar a Espanya va ser !'Asociación 
Benéfico Constructora de La Sagrada Familia de Cordova, prornoguda pe! bisbe Fray 
Albino González y Menéndez de Reigada, el febrer del 1947.5 

Aquesta, fms al 1954, va construir poc rnés de quatre mil habitatges a Cordova 
creant dues barriades: Campo de la Verdad i la de Carreño.l.a iniciativa immobiliaria va 
ser prornoguda perla unitat d'acció del bis be de la diocesi, diversos rnembres del capítol 
de la catedral cordovesa que controlaven els capitals de la caixa d'estalvis diocesana, i 
rnernbres de !aJunta d'Homes d'Acció Catolica que ocupaven llocs significatius dins de 
la societat cordovesa. Es va tractar d'una iniciativa pionera que va servir per donar a 

4. Sobre l'activitat immobilfuia feta per empreses cal citar, entre d'altres, els treballs següents: BOGAERTS, 
].El mundo social de ENSIDESA. Ed.Azucel,Avilés, 2000;BABIANO MORA,].Patemalismo industrial Y disciplina 
fabril en España (1938-1958). Consejo Económico sodal, 1998;VALENZUEIA,l~UBIO,M."Laempresamdustrtal 
como promotor inmobiliario" .Dins Ciudad e industria (pag. 21 I-217), i MARTI, R." Prestaciones soctales de la 
empresa Productos Pirelli, S.A.: la vivienda". Dins IV jornadas Españolas de Patrimonio Industrial, Terrassa, 
2004. Sobre les activitats irnmobiliilries fetes per l'Església citem: CHECAARTASU, M. "El papel de la Iglesta 
andaluza en la construcción de viviendas" .Dins SAMBRICIO, C. (Dir.). Un siglo de viviendo social en Andalucía. 
Consejeóa de vivienda y obras públicas, Junta de Andalucía, 2006 (en premsa). 

5. CHECAARTASU, M." Los barrios de Campo de la verdad-Fray Albino y de Cañero de Córdoba". Dins 
SAMBRICIO, C.(Dir.). Un siglo de vivienda social en Andalucía. Consejeóa de vivienda y obras públicas,] unta 

deAndaluda, 2006 (en premsa). 
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coneixer entre els diferents prelats les possibilitats d'aquesta nova via de penetració del 
missatge catolic,a través d'una acció concreta i tangible, en una societat que calia controlar 
i tenir submisa. 

Aquest exemple, capdavanter sens dubte, va servir de mirall pera altres iniciatives 
diocesanes, paral-leles en el ternps i esperonades per la iniciativa cordovesa que es 
desplegaren en diverses poblacions de l'Estat.6 A Salamanca, pe! Patronato de Nuestra 
Señora del Carn~en, a partir de 1948, a Santander, !'Entidad Constructora benéfica Santiago 
El Mayor, el1949, a Valencia, el Patronato de Nuestra Señora de los Desamparados, a partir 
de 1951, promogut pe! bis be Marcelino Olaechea, a Burgos, la Constructora benéfica 
patronal, que depenia del Círculo Católico de Burgos,el1953,aValladolid,la Obra diocesana 
de la Vivienda San Pedro Regalado, el 1956, i també a Oviedo, el Patronato de Santa Maria 
de Covadonga, a Saragossa, El Hogar Cristiano, la iniciativa del bisbe U o pis !borra a Caceres 
amb !'Asociación benéfica Virgen de Guadalupe,7 les Viviendas de San ]osé, a Logronyo, 
tates vers el 1950; l'activitat de !'encara activa Asociación Constructora Benéfica Santo '~ 
Cristo de la Veracruz d'Estepona, a Málaga.8 

Una brevíssirna analisi d'algunes propostes sorgides a tot l'Estat espanyol 
(vegeu el quadre 1.1) mostra un panorama divers pe! que fa als agents i les formes 
d' operar en un espai urba, més si es té en compte del rnornent historie pe! qua! passava 
Espanya. 

Així, per exemple, aAlbacete trobern el cas del Patronato Virgen de los Llanos.9 És 
una operació concebuda i promoguda pe! primer bisbe de la diocesi,Arturo TaberaAraoz 
(1903-1975), futur cardenal i prefecte deis religiosos de la cúria romana. La seva data 
fundacional (maig de 1953) va coincidir arnb la inauguració d'un nou serninari pera una 
diocesi de nova creació, que havia estat erigida el2 de novernbre de 1949. El 1955, dos 
anys més tard de la seva fundació, el projecte inunobiliari es rnantenia encallat.Aquest 
projecte consistia en la construcció de dos grups. El primer, denorninat Virgen de los 
Llanos constava de 498 habitatges repartits en blocs de quatre plantes; la urbanització 
incorporava la construcció d'un rnercat i la cessió d'un solar de 24.000 rnetres quadrats, 
situat a les Eres de Santa Barbara. El segon grup, denorninat La Sagrada Familia, constava 
de cases de planta baixa, que la prernsa adjectivava corn "xalets", constrults pels propis 
inquilins sobre uns terrenys de la partida de San Antón, cedits pe! rnunicipi albaceteny. 
Al final de la decada, aquest patronat va donar per acabada la seva operació, havent 
constrult, només, les dues operacions esrnentades. 

6.Així ho mostren moltes de les comurticacions exposades a la XIV Semana social de España, celebrada 
el maig de 1954 a Burgos i que va tractar els problemes derivats de la manca d'habitatge a 1' Estat espanyol. 
Vegeu: D.A.El problema de la vivienda en España. XIV Semana social de España, Burgos, 1954. 

7. NISO CHAVES, D.].: La barriada de llopis Ivorra (Cáceres):viviendo social de promoción asocia· 
liva. Cilceres: Ed. Caja de Extremadura, 1991 (159 pag.). 

8. CHECA ARTASU, M." La Asociación Constructora Benéfica Santo Cristo de la Veracruz de Estepona, 
Málaga." Dins SAMBRICIO, C. (Dir.). Un siglo de viviendo social en Andalucía. Consejería de vivenda y obras 
públicas,Junta deAndalucia, 2006 (en premsa). 

9. Informació extreta d'ECCLESL4,núm. 618 (16 de maig de 1953) i ECCLESL4,núm. 722 (14 de maig 
de 1955). 
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A la capital de l'Estat, el Patronato Vrrgen de laAlmudena, promogut dins deis més 
clars pacimetres del populisme episcopal nacional catolic pel prelat Leopoldo Eijo i Garay 
(1878-1963), 10 va construir en la decada deis cinquanta 92 habitatges al barri de Carabanchel 
i 118 al carrer de La Golondrina. 11 

A Granada, l' Asociación benéfica Nuestra Señora de las Angustias va ser promoguda 
per l'arquebisbe Rafael García García de Castro (1895-197 4), després del seu nomenament 
coma prelat el maig de 1953. Es va tractar d'una operació limitada a les poblacions de 
la Lancha de Cenes i a la de Pinos Puente, properes a Granada, que va conduir a la 
construcció de tot just 250 habitatges. 12 

Cal esmentar que aquesta operació coincidiril en el temps amb la que el Patronato 
de Santa Adela, promogut pe! govern civil de la província, va desenvolupar a la barriada 
de Zaidín el1957 i que va suposar la construcció de 722 habitatges.13 En ambdós casos, 
la construcció d'habitatges coincideix amb els fluxos migratoris que s'estaven donant 
des deis diversos pobles de la província cap a la ciutat de Granada. 

1 aA!acant hi havia l'Entidad benéfico constructora Nuestra Señora de los Remedios, 
promoguda per !ajunta Diocesana d'Homes d'Acció Católica. Aquesta entitat havia 
estat creada el 1953, i el mar,. de 1956 va iniciar la construcció d'un grup de 100 habitatges 
denominar "Pío XII", al barri de Los Ángeles, conegut popularment com el barri de la 
Tómbola, ja que una part del finan,.ament del grup es va obtenir a través de diverses 

tómboles benefiques organitzades per Acció Católica. 14 

Entre aquestes entitats beneficoconstructores també destaca la Constructora 
Benéfica de Madrid, que, vinculada a les seccions d'homes d'Acció Católica, té les seves 
oficines al carrer Luchana, 21, seu del Consejo Superior de Hombres de Acdó Católica 
i del Secretariado Nadonal de la Vtvtenda. Pero l'entitat va tenir els seus orígens el1875. 
S'havia fundat després del donatiu de 25.000 francs de la comtessa de Krasinski. 15 Ja en 
aquells moments, va comptar ambla participació de notables reformistes i intei-Iectuals, 
preocupats per les condicions de vida deis obrers, com Concepció Arenal, José Antonio 
Rebolleda i Mariano Belmás, fet que la va convertir en una de les primeres iniciatives 
espanyoles pe! que fa a la construcció d'habitatges pera obrers.Aquesta entitat benefica 
va desenvolupar diferents construccions a Madrid, als barris de Pacífico, Guindalera i 

10. A !'editorial d'ECCLESIA, núm. 593 (22 de novembre de 1952) se citava explícitament: "El Señor 
obispo de Madrid· Alcalá acaba de hacer un vibrante Uamamiento a la caridad de sus diocesanos a fin 
que contribuyan a través del Patronato Vir.gen de la Abnudena, a la edificación de 5 64 viviendas proyec
tadas para trabajadores. Al objeto de recaudar los fondos necesarios ba or.ganizado una tómbola diocesana 
en la que invita a participar a todos." Un plantejament populista que, pel que fa al nombre d'habitatges ai· 
xecats, 210, s'allunya del que pretenia el prelat. La mateixa dinámica segueixen les informacions publicarles a 
Ecclesla, núm. 654 (23 de gener de 1954) i a Solidaridad Nacional (31 de maig de 1956). 

1l.D.A.La vivienda en Madrid en la década de los 50. El Plan de Ur.gencia Social. Ministerio de Fo· 
mento, 1999 (pag. 210 i 229). 

12. Pastoral de l'arquebisbe García i dades de l'activitat a Ecclesia, 690 (2 d'octubre de 1954). 
13. BOSQUE MAUREL,]. Geograjza urbana de Granada. Universidad de Granada, 1988 (piig.127-128). 
14. MORENO SECO, M. La Diócesis de Oribuela-Alicante en el franquismo (1939-1975).Tesi doctoral. 

Universitat d'Alacant, 1997 (piig. 99 i 282). 
15. Es tractava d'Eiizabeth Branicka, vídua de l'escriptor i poeta catolic polones Zygmunt Krasinski 

(1812·1859). 
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Cuatro Caminos, al Ilarg de les dues últimes decades del segle XIX i de les dues primeres 
del següent. 16 

E11950, s'incorporen a I'entitat quatre membres,"a tito! personal", del Secretariado 
Nadonal de la Vivienda de Acción Católica, i la entitat s'integra als parametres de les 
entitats beneficoconstructores. La primera promoció, de 151 habitatges, es va inaugurar 
el maig de 1955; posteriorment es van construir una altres 161 habitatges, tots situats a 
la zona del Pont de Vallecas. 17 A partir deis seixanta, aquesta entitat benefica es va relacionar 
activament amb !'estructura de Cáritas Diocesana de Madrid.Avui, sota la forma jurídica 
de fundació, desenvolupa tasques d'acollida de coi-Iectius sense sostre i de rehabilitació 
d'habitatges pera coi-Iectius en risc d'exclusió i pera la tercera edat. 18 

Quadre 1.1. Relació d'entitats beneficocontructores referenciades a les Distes 
del Secretariado Nacional de Acción CatóUca el1953 

Entitat 
Patronato Vrrgen de los Llanos 
EBC Nuestra Señora de los Remedios 
Patronat deis Habitatges del Congrés Eucarístic 
EBC Nuestra Señora de la Soledad 
Viviendas de Vizcaya 
Constructora Benéfica Patronal 
ABCVrrgen de Guadalupe 
ABC Nuestra Señora de la Salud 
EBC Nuestra Señora de Monte Toro 
ABC Sagrada Familia 
ABC Santo Cristo de la Vera Cruz 
Patronat Pius XII 
ABC Nuestra Señora de Covadonga 
ABC Nuestra Señora de las Angustias 
Patronato Inmaculada Concepción 
Patronato de la Sagrada Familia 
Fomento del Hogar 

Població 
Albacete 
Alacant 
Barcelona 
Badajoz 
Bilbao 
Burgos 
Caceres 
Castro del Río (Cordova) 
Ciutadella (Menorca) 
Cordova 
Estepona (Malaga) 
Giro na 
Gijón (Astúries) 
Granada 
Horcajo de Santiago (Conca) 
Irún (Guipúscoa) 
Xeres de la Frontera 

16. Vegeu CASTRILLO RINCÓN, M. Reformismo, viviendo y ciudad. Orígenes y desarroUo del debate 
en España, 1850-1920. Secretariado de publicaciones de la Universidad de Valladolid, 2001; i SAMBRICIO, c. 
"Los orígenes de la vivienda obrera en España: higienismo, reformismo y normalización de lo vernáculo". Dins 
Un siglo de viviendo social (1903·2003).2 vol. Madrid: Ministerio de Fomento,Ayuntarniento de Madrid y Con· 
sejo Económico y Social, 2003 (vol.l, piig. 39-60). 

17.1nformació extreta d'Ecclesla, núm. 723 (21 de maig de 1955). 
18. S.A."Programa de Rehabilitación de Viviendas de Cáritas Madrid", dins Iglesia en Madrid, núm. 154 

(25 de febrer de 1999). El desembre de 2004, l'entitat va signar un conveni amb !'empresa municipal 
d'habitatges de Madrid pera la rehabilitació d'habitatges destinats a la tercera edat. S.A." Los mayores madrileños 
con escasos recursos recibirán ayudas para rehabilitar sus viviendas." Dinsjubilo.es (desembre de 2004). 

La Fundació de Carita! la Constructora Benetica apareix registrada amb data del 25 de juny de 1997 
en el Registre de Fundacions del Ministeri d'Assumptes Socials. El seu objectiu social és la realització d'activitats 
d'assistencia social i atenció a persones necessitades en el camp de l'habitatge i els seus equipaments. Vegeu: 
Directorio de fundaciones en España, 2004. Ministerio de Asuntos Sociales (piig. 440). 
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ABC la Sagrada Familia 
Patronato Diocesa de la llar 
Viviendas San José 
Patronato Vrrgen de laAlmudena 
la constructora benéfica 
ABC Sagrado Corazón 
ABC N ostra Senyora de Lluch 
Viviendas Santa Eulalia 
ABC Santa María de Covadonga 
Asociación San Francisco de Asís 
Patronato de Nuestra Señora del Puerto 
Acción Social del Bierzo 
ABC Santa Teresa de Jesús 
EBC Santiago el Mayor 
ABC Nuestra Señora de Fátima 
Cooperativa obrera Sant]osep 
ABC Nuestra Señora de las Victorias 
ABC Nuestra Señora de Izaskun 
Patronato de Nuestra Señora de los Desamparados 
Patronat Don Felipe Rinaldi 
Patronato Diocesano de San Pedro Regalado 
Patronato San Pablo 
Constructora San José 
El Hogar Cristiano 

laCorunya 
Lleida 
Logronyo 
Madrid 
Madrid 
Ma.Iaga 
Palma de Mallorca 
Merida (Badajoz) 
Oviedo (Astúries) 
Palma del Río (Córdova) 
Plasencia 
Ponferrada (Lleó) 
Salamanca 
Santander 
Santiago de ComposteHa 
la Seu d'Urgell (Lleida) 
Tetuán 
Tolosa (Guipúscoa) 
Valencia 
Valencia 
Valladolid 
Vigo 
Vitória 
Saragossa 

Font: Documentació Secretaría Nacional de la Vivienda de Acción Católica. Fondo Patronato Diocesano del 
Hogar (particular). 

Coro es constata en la lectura del quadre 1.1, l'extensió de les entitats benefico
constructores d'arrel católica és for~ dispersa perla geografia espanyola.Destaca, en tot 
cas, la duplicitat d'iniciativa en els nuclis urbans més importar,ts del país, coro Madrid i 
Valencia, o la seva presencia en ciutats de rapid creixement demografic en aquells anys, 
coro ara Salamanca, Valladolid, Saragossa, Malaga i Córdova. Cal assenyalar que l'influx de 
la promoció immobiliana "católica"també va arribar al protectorat espanyol al Marroc, 
amb !'Asociación benéfico constructora Nuestra Señora de las Victorias de Tetuán. 

L'Església espanyola i el seus bisbes van difondre el missatge i l'objectiu de l'acció 
immobiliaria que pretenia fer l'Església, un missatge que rememorava les bases de la 
doctrina social de l'Església i els dictamens de !'encíclica Rerum Novarum,pels quals la 
propietat es convertía en un dret inalienable de l'ésser huma, i la llar, refugi de la família, 
nucli d'una societat católica. Un missatge, ara reelaborat en perfecta simbiosi amb els que 
la dictadura franquista tenia en materia d'habitatge. No en va, el regim i I'Església van 
caminar de la roa durant molt de temps en aquesta i en altres qüestions. Les paraules del 
ministre de l'habitatge]osé LuisArrese deixen clara aquesta vinculació:'9 

19. Discurs de José LuisArrese de 1'1 de maig de 1959. Citat a: DE MIGUEL, A. Sociología del Fran
quismo. Barcelona: Ed. Euros, 1975 (pag. 326). 
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"La fórmula ideal, la cristiana, la revolucionaria, desde el punto de vista de 
nuestra propia revolución, es la fórmula estable y armónica de la propiedad (de la 
vivienda) ... No queremos una España de proletarios, sino una España de propietarios." 

la jerarquía eclesiastica tenia molt interés en la promoció immobiliaria com a 
mecanisme d'extensió del pensament unilateral católic sobre la societat. Un pensament 
que no amagava la voluntat de control de qualsevol iniciativa que pretengués difondre 
aquest pensament.Aquesta voluntat va quedar evidenciada ambla creació, el 1951,per 
part d'Acció Católica Espanyola, del Secretariado Nacional de la Vivienda de Acción 
Católica, una fundació que pretenia aglutinar les diverses iniciatives immobilianes católiques 
que es van donar en gairebé totes les provfudes espanyoles, entre 1947 i 1966, un dirigisme 
que va arribar a pugnar amb Cáritas Española per aconseguir que part de les ajudes de 
I'Ayuda Socia/Americana que gestionava Cáritas es destinessin a la construcció 
d'habitatges.Aquest fet, pero, no es va produir: la pugna entre les dues entitats va su posar 
la desaparició del Secretariado Nacional de la Vivienda de Acción Católica, que va 
quedar absorbit dins !'organigrama de Cáritas.la crisi de I'Acció Catolica de mitjan 
decada deis seixanta i la presencia cada cop més gran de !'empresa privada en el sector 
immobiliari i els nous valors del Concili Vatica ll van acabar per desestimar la voluntat 
uniformista, per mitja de la construcció de pisos de l'Església dins la societat espanyola. 

Les entitats beneficoconstructores a Catalunya 

A Catalunya, coro en al tres llocs d'Espanya, també van sorgir iniciatives vinculades 
a diversos estaments de les diócesis, a associacions católiques i a grups parroquials, amb 
la finalitat de solucionar el problema de la manca d'habitatge. Coro deiem,des de I'Acció 
Católica nacional s'havia desenvolupat una estrategia que veía la resolució d'aquesta 
qüestió coro una activitat propia de l'entitat, planificada des d'un ens específic, el 
Secretariado Nacional de la Vivienda. 

El caracter jerarquic d'Acció Católica, amb una amplia distribució en l'ambit estatal, 
parroquial i de diócesi, ens permet creure que el problema de la manca d'habitatge i, 
sobretot, les accions, posicions i estrategies que proposavaAcció Católica eren conegudes 
pels grups de feligresos militants de l'organització. Naturalment, serien més proactius 
aquells grups que conviví en amb el problema i que es concentraven, de forma majo ritma, 
en les parróquies i en les diocesis amb destacades zones urbanes en creixement.També 
hi va haver altres associacions catoliques que intentaren donar solucions a la falta d'habitatge, 
com ara Asociación Católica Nacional de Propagandistas (ACNP), el Patronat Don Felipe 
Rinaldi, entitat creada i formada per exalumnes deis coHegis deis salesians, !'Orientación 
Católica Profesional del Dependiente, entitats d'empresaris i de dirigents catolics. 

Els bisbes de les diócesis catalanes eren coneixedors del problema i de les estrategies 
i accions que alguns membres de l'Església havien realitzat. Era for<;a coneguda i referenciada 
l'acdó pionera feta a Córdova pel bisbe FraAlbino, el1947;1a que des de 1948 desenvolupava 
el bisbe Marcelino Olaechea a Valencia, i també la iniciativa del bisbe Modrego en relació 
amb el Congrés Eucarístic de Barcelona, que va ser ampliament anunciada perla premsa 
de !'epoca i va servir d'estímul i referencia a diverses promocions catalanes. 

Totes aquestes postures i actituds van donar coro a fruit alguns projectes immobiliaris 
que, amb més o menys fortuna i amb més o menys voluntat efectiva de realització, es van 
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donar a Catalunya durant els anys cinquanta i que es van perllongar, en molts casos, fms 
a la decada següent. 

Podem diferenciar-los en dos grans grups. D'una banda, aquells que van ser potenciats 
i promocionats pels bisbes de les respectives diócesis i duts a terme amb la connivencia 
de grups de laics vinculats a l'Acció Católica, pero especialment per entitats com l'ACNP; 
aquest sera el cas del grup que es va formar a Lleida, amb el nom de Patronato Diocesano 
del Hogar,promogut per membres de l'ACNP de la província i emparat pe! bisbeAurelio 
del Pino. D'altres van aglutinar quadres empresarials o de professionals liberals catolics, 
com el Patronat deis Habitatges del Congrés Eucarístic, promogut per !'Asociación Católica 
de Dirigentes i difós pe! bisbe de Barcelona, Gregorio Modrego. El Patronat de la Santa 
Creu de Girona, tot i que surt des de l'impuls del bisbat gironí, també comptara amb el 
suport de !'Asociación Católica de Dirigentes d'aquesta província. 

Dins d'aquest conjuntes van donar iniciatives que van tenir el suport d'altres 
institucions, a més de l'Església. Molt probablement, aquest sigui el cas del Patronato 
Cardena!Arce Ochotorena,deTarragona. Es tractava d'una entitat que vinculava diferents 
organitzacions de l'adrninistració pública tairagonina i que estavaliderada ideologicament 
pe! prelat de la diócesi. També sera el cas del Fomento del Hogar Popular, de Manresa, en 
la presidencia del qua! figura va el bisbe de Vic, i que comptava ambla participació, entre 
d'altres, de les entitats de credit de la comarca. 20 

Hi va haver unes altres iniciatives que es van desenvolupar vertebrades amb més 
implicacions diocesanes, tot i que la gestió tingués la forma d'un patronat.Aquest sera el 
cas del Patronat de la Santa Creu de la Selva, a Girona, que, en un intent de resoldre el 
problema del barraquisme derivat deis fluxos migratoris que arribaven a Girona, va 
comptar amb l'afinitat de membres i simpatitzants de !'Opus Dei -amb presencia a 
!'Asociación Católica de Dirigentes de la província-, i la d'altres entitats de laics de la 
diocesU' 

El segon grup !'engloben iniciatives sorgides des d'entoms parroquials i que van 
comptar amb la participació de membres de l'Acció Católica parroquial. En el cas de 
municipis petits, moltes vegades incorporaven els quadres municipals, o bé !'alcalde o 
bé els regidors. L'escassa bibliografia sobre el tema només ens permet esmentar amb 
seguretat tres iniciatives: la desenvolupada aArenys de Mar pe! Patronat de Santa Maria, 
creat des d' Acció Católica parroquial; la feta per la Comisión parroquial de viviendas, de 
Sant Sadurní d'Anoia,que va reunir l'Ajuntament i destacats empresaris vinícoles d'aquesta 
població al voltant del rector parroquial, i, finalment, el cas la Societat Beneficoconstructora 
de Nostra Senyora de la Misericordia, a Canet de Mar, creada el 1964 i que de nou unía 
empresaris canetencs i el representant parroquial. Molt probablement, un treball exhaustiu 
d'investigació revelaría !'existencia d'altres iniciatives. 

A mig camí del dos grups es van donar algunes propostes,sorgides des d'un ampli 
ventall d'entitats i grups catolics.Valla pena remarcar l'activitat d'entitats com !'Asociación 
Católica de Dirigentes de Sabadell i de Terrassa; aquí, els quadres dirigents no van crear 
una entitat beneficoconstructora, sinó que van resoldre el problema des d'una iniciativa 

20. "Uamamiento del Prelado sobre la construcción de viviendas". Dins Boletín eclesiástico del Obis
pado de Vic, núm. 2.456 (31 de desembre de 1953). 

21. FERRER GlRONEs, E Una acció per l'habitatge, els primers 30 anys del Patronat de la Santa 
Creu de la Selva. Girona, 1991. 
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purament empresarial, amb la constitució de Viviendas de Sabadell, SA (VISASA) i Viviendas 
deTerrassa, SA (VITASA). La manca d'un estudien detall no ens permet valorar les tensions 
que va poder generar el caracter no lucratiu i patemalista de la proposta inicial amb la 
resolució empresarial. Perdonar només una dada: entre 1962 i 1990, VITASA va fer més 
de 2.900 habitatges en els grups Sant Cristofol, Núria, Gibraltar, Santa Eulilia i Guadalhorce, 

a la ciutat de Terrassa. 22 

El Patronat Don Felipe Rinaldi, fundat per exalumnes de les escoles deis salesians 
de Valencia, va estendre l'activitat a Cata! un ya, amb actuacions puntuals a Terrassa i Santa 
Eugenia de Ter, població pro pera a Girona, i amb la participació indirecta en la promoció 
que el Patronat deis Habitatges del Congrés va desenvolupar al barrí de SantAndreu, de 

Barcelona. 23 

Les motivacions d'aquesta entitat,lligades als paclmetres ideologics del catolicisme 
social, són innegables, tot i que pe! que sembla sempre va centrar les activitats a l'entorn 
de nuclis de persones que d'una manera o d'una altra estaven vinculades amb els salesians. 
Ara bé, encara que desconeixem la majoria deis aspectes pe! que fa al funcionament 
intern, hi ha algunes iniciatives cooperatives sorgides des de la seva influencia directa. 

També es va tractar d'incidir en el problema des d'Orientación Católica Profesional 
del Dependiente, entitat creada el 1948 a Barcelona per antics fejocistes.Associant-se a 
entitats beneficoconstructores en actiu, va promoure gairebé un centenar d'habitatges 
a1 polígon V CE-Can Ros que construla el Patronat deis Habitatges del Congrés, o bé creant 
l'organisme de gestió immobiliaria específic, com la Cooperativa La Puntual, que entre 
1960 ¡ 1964 va desenvolupar més de sis-cents habitatges al polígon de la Guineueta, creat 
perla Comissió d'Urbanisme de Barcelona.Aquesta operació no va impedir, ans al contrari, 
que des de la cooperativa mateix i a través de diverses persones més o menys implicades 

es difongués l'esperit cooperatiu a altres poblacions.24 

Una proposta semblant es donaría al Centre Moral i lnstructiu de Gracia, que de 
forma simultania a l'operació feta per Orientación Católica Profesional del Dependiente 
¡en col·laboració amb el Patronat deis Habitatges del Congrés, dotaría d'habitatges una 
cinquantena deis associats. Més endavant, el 1958, diverses entitats catoliques del barrí 
barceloní de Gracia, entre elles el Centre Moral, van promoure la creació de la Cooperativa 
Graciense de Viviendas, que a la decada deis seixanta va construir més d'un miler d'habitatges. 

De manera similar a aquestes iniciatives, destinades específicament a associats de 
les propies entitats promotores, en van sorgir d'altres que van navegar entre les possibilitats 
juódiques que oferia la forma d'entitat beneficoconstructora i l'aplicació deis conceptes 
cooperativistes. Entre les primeres destaquen !'Entidad Benéfico Constructora del Redentor, 
que al barrí de Can Baró i al barrí de barraques de Francisco Alegre, a Barcelona, va 
construir habitatges en íntima relació amb la parroquia del Santíssim Redemptor. 

22. [nformació de MORERA,].A. "Compromís amb l"habitatge social". Dins Acció social de l'Església a 

Terrassa. Funda ció Torre del Palau (en elaboració). 
23. Don Felipe Rinaldi va ser el quart rector major de la congregació salesiana,actualment Sale.sians Don 

Bosco,des del 24 d"abril de 1922 fins al 5 de desembre de 1931.l.a Congregació Salesiana es funda ell8 de 
desembre de 1859 aTori-Valdocco,amb 17 membres,entre els quals el fundador,Don]oan Bosco,amb el nom 
de Pía Sociedad de San Francisco de Sales. L'l de maro;: de !869 és aprovada perla Santa Seu. . 

24. FERRI RUIZ, E. "Orientació Catolica i Professional del Dependent: una institució pera les ?e~ess1tats 
del treballador". Dios Actes del Congrés sobre la transició de la dictadura franquista a la democracia. 20-22 

d'octubre de 2005. 
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Una cosa semblant va passar al barrí de la Bordeta, també de Barcelona, on després 
de l'actuació que hi va fer el Patronat deis Habitatges del Congrés i perla impossibilitat 
económica per desenvolupar noves operacions a la zona, es va crear l'entitat benefico
constructora Sant Medir, que el1964 va construir 161 habitatges. 

En aquest segon grup d'operacions al qua! al·ludíem abans, i tenint en compte la 
manca d'un estudi detallat necessari, cal notar aquelles que prenen el camí i els conceptes 
propis del cooperativisme, i que van tenir alguns exemples a Barcelona i la seva area 
metropolitana. En molts casos, van ser promogudes amb la participació d'alguns militants 
de !'Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) o de la Joventut Obrera Católica 
OOC), entre les quals destaca, per darnunt de totes, la Cooperativa d'Habitatges del Sagrat 
Cor de Jesús, del barrí de la Maresme de Barcelona. 25 Unes altres van integrar els conceptes 
cooperativistes amb la doctrina del catolicisme social i la presencia d'impulsors de talla 
intel-lectual destacada; el cas més ciar és el de la Ciutat Cooperativa de Sant Boi de 
Uobregat, promoguda ideológicament per l'advocat católic ]osep Maria Ciurana. 26 

Cal assenyalar que el model cooperativista es va desenvolupar amb relativa for¡;a 
a la decada deis seixanta i que, si bé hi va haver casos en que el component católic es 
feia evident, en d'altres, simplement, la so lució cooperativista va ser el resultat d'una acció 
directa pera la resolució d'un problema: aconseguir un habitatge en condicions assequi
bles. 

Patronat deis Habitatges del Congrés Eucarístic de Barcelona, 
un exemple paradigmatic 

Centrant-nos a la ciutat de Barcelona, 1 'entitat Patronat deis Habitatges del Congrés 
Eucarístic va monopolitzar l'acció constructora relativa a l'habitatge de sectors afins a 
l'Església i va actuar com el complement privat de les iniciatives públiques que !'Instituto 
Nacional de la Vivienda, sota el no m de diverses entitats, i La Obra del Hogar Sindical 
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, creada el gener de 1951, i l'Església, representada per 
la figura del bisbe Modrego. 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 cinquanta. 

Els habitatges Viviendas del Congreso Eucarístico van partir de la iniciativa personal 
del bisbe Modrego, que pretenia atomitzar d'una banda l'abast i !'impacte que representa 
pera la ciutat l'organització i celebració del X:XXVe Congrés Eucarístic Internacional, i 
d'altra, una preocupació personal envers el problema de l'habitatge que el bisbe,almenys 
formalment,havia plantejat en algunes de les seves pastorals des de 1949. 

25. CHECAARTASU,M ."Construir-se el pis: Cooperativa d' Habitatges del Sagrat Cor de Barcelona". Dins 
Cooperaci6 catalana, núm. 249 (desembre de 1999). ISNN: 1133-8415. 

26. CHECAARTASU,M."Cooperativisme,catolics i habitatge durant el franquisme.Tres exemples". Dins 
Cooperaci6 catalana, núm. 284 (gener de 2006).lSNN: l 133-8415. 
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El Patronat deis Habitatges del Congrés és sens dubte un exemple paradigmatic 

del que deiem, pel que fa a una operació immobiliana feta a redós d'una entitat benefi
coconstructora en els anys centrals del franquisme. Paradigmatic per la seva escala i 
temporalitat,més de sis mil habitatges entre 1954 i 1976.1 sobretot,per la presencia de 
diferents agents urbans: un bisbe impulsor, una entitat aglutinadora deis membres de la 
burgesia industrial católica, i per haver estat feta aprofitant l'influx d'un esdeveniment 
de caracter internacional com va ser el Congrés Eucarístic Internacional de 1952. 

En les línies següents presentero un treba!I en que s'analitzen les característiques 
de totes aquestes peces, i especialment el desenvolupament i l'activitat d'aquest patronat 
alllarg deis seus vint-i-dos anys de vida a Barcelona i la seva area metropolitana. 
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El bisbe Gregorio Modrego Casaus27 

Les promocions immobilii'uies sorgides des d'associacions o grups catolics per tot 
l'Estat espanyol va comptar amb l'impuls i el supon del prelat del moment. No és exagerat 
dir que aquest supon en molts deis casos va ser determinant i explica la ideologia i les 
directrius del projecte immobiliari. 

Pe! que fa al Patronat deis Habitatges del Congrés, el se u impulsor, ens atreviriem 
a dir la persona cabdal, per al seu desenvolupament, va ser el bisbe de la diocesi de 
Barcelona Gregorio Modrego Casaus. Des d'aquesta perspectiva, coneixer la trajectoria 
biografica de Modrego se'ns revela comuna pe¡;:a clau per entendre les motivacions 
personals que el van dura donar impuls al Patronat deis Habitatges del Congrés Eucaristic. 

Gregorio Modrego Casaus havia nascut el17 de novembre de 1890 a El Buste, un 
petit municipi de la província de Saragossa.Per influencia familiar -un oncle matero seu 
era rector-, va estudiar al seminari deTarassona i,més endavant,griicies a un bon expedient 
academic, va ser becat pe! Colegio Español i la Universitat Gregoriana de Roma.Alla va 
ser ordenat sacerdot el 3 de maig de 1914 i es va doctorar en Sagrada Teologia.A la tornada, 
el1915, es va vincular a la diocesi deTarassona, en concreta la secretaria de cambra i 
govern d'aquesta diocesi.També va exercir de professor de illosofia al seminari de la ciutat 
durant cinc anys, fins que va ser nomenat canonge lectora! de la catedral de Tarassona el 
1920.28 

El 1916 es va incorporar, amb el drrec de secretari, al Consell diocesa de l' Acció 
Social Catolica, una entitat, en molts sentits, pionera i preambul del que seriaAcció Catolica. 

Acció Social Catolica, primer contacte amb el catolicisme social de Modrego29 

Val la pena fer una breu ressenya d'aquesta entitat i de la seva activitat, ja que la 
vinculació que hi va tenir Modrego Ji va permetre coneixer de primera ma algunes 
aplicacions practiques de les bases doctrinals del catolicisme social, unes bases que anys 

27. Informació extreta de MUÑOZAURCÓN, E; MARÚ BONET,]. M. i CATALÁN CATALÁN,E Gregario 
Modrego Casaus. Bisbe del XXXV Congrés Eucaristic Internacional de Barcelona. Barcelona: Ed. Claret, 2002. 
CUNILL, R. "ElAr20bispo Modrego", dins Hoja dominical [Barcelona] (8 d'octubre de 1961)."Centenari del seu 
naixement: Dr. Gregorio Modrego Casaus", dins Catalunya Cristiana, 582 (suplement) (18-11-1990). BADA 
ELlAS,]. Diccionari d'historia eclesiilstica de Catatunya. Barcelona: Ed. Claret, 200 l. Vol 2 (pag. 637). "En las 
bodas de plata episcopales de nuestro Sr.Ar2obispo-Obispo", dins Hoja Diocesana (8 d'octubre de 1961). DE 
SANTA OLALLA SALUDES, P. M. "Gregorio Modrego, anobispo de Barcelona (1943-1967)". Dins V Encuentro 
de investigadores del Jranquismo; 13, 14 i 15 de novembre de 2003. Escuela de Magisterio (Aibacete), Universidad 
de Castilla-La Mancha (edició en CD-ROM). 

28. Modrego va ocupar diversos drrecs durant els anys que va ser a Tarassona: notari eclesiitstic de la 
Cúria; examinador i jutge prosinodal de la Comissió de disciplina del Seminari, de la de vigilancia i de la 
d'administració. Vegeu:" En las bodas de plata ... " Op. dt. 

29. ESTARÁN MOLINERO,]. Cíen años de -:4cción Soda/ Católica" (1903-2003). Saragossa:ASC, 2003 
(616 pag.).VAQUERO OROQUIETA,E]."IOI años deAcción Social Católica de Zaragoza:'DinsArbü, anotadones 
de pensamiento y critica, núm. 87,2004. Extret de:http://www.iespana.es/revista-arbil/(87)acci.htm. 
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més tard i sent bisbe de Barcelona es reflectirien en la seva activitat pastoral, en el suport 
que va concedir als aspectes formatius de la doctrina social de I'Església i el que donar 
a entitats coro 1' Asociación Católica de Dirigentes, promotora del Patronat deis Habitatges 
del Congrés Eucarístic. 

En concret, l'activitat de Modrego va ser la de secretari del consell diocesa d'aquesta 
entitat a Tarassona. Les seves funcions eren les de promotor d'activitats en l'entorn rural 
de la població aragonesa, activitats íntimament lligades a les que es determinaven a la 
seu principal d'Acció Social Católica, situada a Saragossa. La seva tasca, qualificada 
d'entusiasta pels seus biografs, es va centrar especialment en la sindicació i els socors 
mutus, una feina que li va valer el reconeixement del cardenal Goma, i personalment li 
va deixar un posit molt viu que va mantenir alllarg deis anys d'activitat professional.30 

L'Acció Social Católica va agafar coro a base ideológica !'encíclica Rerum Novarum, 
de Ueó XIII, pero, sobretot, les diferents interpretacions que d'ella i del paper que havien 
d'ocupar els laics en l'Església es donaven a Espanya a l'inici del segle xx.31 De fet,aquest 
context ideologic havia anat elaborant-se des de la creació d'entitats,ja abans de !'encíclica. 
En I'ambit diocesa, amb les Asambleas Generales de los Círculos Católicos de Obreros, 
promogudes pel prelat de Cordova, Ceferino González Diaz Tuñón, entre 1880 i 1883, i 
!'Asamblea de las Asociaciones Tortosinas Católicas, de 1887; en I'ambit nacional, amb la 
constitució el1881 d'un partit polític, Unión de Católicos, i, especialment, a través deis 
debats deis Congresos Católicos Nacionales de Burgos (1899) i de Santiago (1902), d'on 
sorticl la Liga Católica. 32 

Paral·lelament, sorgien les corporacions catoliques i obreres, entre 1893 i 1896; les 
setmanes socials, el 1906, i es va crear Acció Católica, que tindria el seu embrió en la Junta 
Central de Congresos Católicos, fundada el 1889 i que cinc anys més tard es denominaría 
Junta Central d'Acció Catolica.Tots aquests moviments,a més deis cercles d'obrers que 
advocaven per I'harmonia de classes o la Iínia més sindical i obrerista, promoguda pels 
jesuitesAntonio Vicent i Gabriel Palau, a Barcelona, o el Pare Gerard, a Jerez de la Frontera, 
generarien una nova modalitat d'apostolat seglar amb una doble vocació, política i social, 
que faria les primeres passes a Sevilla, i després a Valencia i Pamplona, el1901. Es va oficialitzar 
el maig de 1903 a S'!ragossa, ambla constitució d'Acció Social Catolica.33 

La seva notable activitat a la ciutat aragonesa, emmarcada en la diócesi de Tarassona, 
va ser molt destacada alllarg del primer quart del segle xx, especialment fins a la dictadura 
de Primo de Rivera. Entre d'altres activitats i serveis,cal destacar el Secretariado Popular, 
!'Obra de la Blusa, la Caja Obrera de la Inmaculada Concepción (fundada el 1905 i embrió 
de !'actual Caja de Ahorros Immaculada), la Cooperativa Obrera de Consumo SanJosé,el 
Sindicato Agrícola de Aragón, el diari La Acción Social, la Cooperativa de Casas Baratas 

30. MUÑOZALARCÓN, E; MARTÍ BONET,J. M. i CATALÁN CATALÁN, E Op. cit. (pag. 69-70). 
31.Aquest tema és tractat a bastament a:ANDRÉS GALLEGO,]. i PAZOS,A. M. "Cien años y algo más de 

catolicismo social en España". Dins Un siglo de catolicismo social en Europa. Pamplona: Ed. Universidad de 
Navarra, 1993 (pag. 1-83). 

32. Els congressos catolics espanyols es faran per primera vegada a Madrid el 1889, i després a Saragossa, 
el 1890, Sevilla, el 1892,Tarragona, el 1894, Burgos, el 1899, i Santiago de ComposteHa, el 1902. Vegeu PAZOS, 
A. M. iANDRÉS GALLEGO,}. La Iglesia en la España contempordnea, vol!. Madrid: Ediciones Encuentro, 1999 
(pag. 250 i següents). 

33.També a Barcelona hi ha notícies de la creació d'Acció Social Popular el1907,fundada pe! jesuita 
Gabriel Palau, que pretenia "promover la acción social católica, especialmente entre las clases mds numero
sas". Cita! dins ANDRÉS GALLEGO,]. i PAZOS,A. M. Op.cit. (piig. 61). 
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San Antonio, la Sociedad de Socorros Mutuos para Obreras, la Escuela de Niños, el Economato, 
los Círculos de Estudios, el Centro de Patronos y Obreros, el Bazar del Hogar Modesto, 
las Escuelas Nocturnas Obreras, la Biblioteca Popular Ambulante, el Salón de Teatro y 
Proyecciones, la Juventud Social, etc. Coro es pot veure, l'ambit d'actuació arribava a tota 
la societat; per aquest motiu, en el terreny polític també mantingué unes posicions 
capdavanteres del que més tard seria la democracia cristiana.34 La presencia política va 
ser destacada, ja que entre 1914 i 1922 va aconseguir quatre regidories a Saragossa i un 
escó al Congrés deis Oiputats, a Madrid. 

Tot seguint els passos del cardenal Goma 

L'activitat desplegada per Modrego, tant a la secretaria de cambra de la diócesi 
com a Acció Social Católica, li va donar sens dubte una posició privilegiada quan, el juny 
de 1927, Isidro Goma Tomás va fer-se drrec de la diócesi deTarassona,35 una posició 
incrementada perles funcions de Modrego aAcció Social Católica. Convé recordar que 
aquesta entitat congeniava amb molts aspectes d'Acció Católica, en aquells moments 
acabada de crear, no tant els polítics, sinó especialment quant a I'acció social, i aixo a la 
llarga malmetria la trajectoria de l'entitat saragossana a favor d'Acció Católica Nacional. 

El fet que Modrego conegués en detallAcció Social Católica seria rellevant, jaque 
Goma, en entrar a la diócesi, va haver d'estructurar-hi Acció Católica, imposada des del 
1926 pe! primat d'Espanya, Enrique Reig i Casanova, amb el dictat de Principios y bases 
de la reorganización de la Acción Católica, desenvolupat a instancies vaticanes. La 
posició de Modrego es revela, dones, a mig camí entre la diplomacia i el privilegi, ja que 
coro a secretari de cambra del nou prelat va haver de ser capa" de tractar assumptes tan 
difícils coro la relació amb les organitzacions laiques catoliques, for"a polititzades i a les 
quals la jerarquía intentava contenir. Curiosament, anys més tard i ja a Toledo, el cardenal 
Goma donaría més definició a Acció Católica, amb relació al grau de dependencia a la 
jerarquía; de no u, Modrego sera al seu costa t. 36 

34. Simpatitzants d'Acció Catolica Social, com Severino Aznar, Inocencia Jiménez, Salvador Miguijón i 
Luis }ordana, van ftrmar, el 7 de julio! de 1919, el manifest del "Grupo democracia cristiana", i va ser un deis pri
mers intents de desenvolupar aquesta ideologia a Espanya. Vegeu: BARBA PRIETO, D. La democracia cristiana. 
La oposición durante el frall(juismo. Madrid: Ediciones Encuentro, 2001 (pag. 32-33). 

35. El 14 de juny de 1927 va ser preconitzat bisbe d'aquesta diocesi per Pius XI,amb la qua! cosa va 
iniciar una carrera que el dura a l'obtenció del birret cardenalici el1935. Hi ha una bibliografia molt extensa 
sobre el cardenal Goma, a la qual ens remetem: GRANADOS,A.El cardenal Cornil, primado de España. Madrid, 
1969; RODRÍGUEZAISA, M. L. El cardenal Goma y la guerra de España, Madrid, 1981; CASAÑAS GUASCH, L. 
i SOBRINO V ÁZQUEZ, P. El cardenal Goma, pastor y maestro.Toledo, 1991;i PAZOS RODRÍGUEZ,A. M.Arcbivo 
Gomil. Documentos de la Guerra Civil. 18 de julío-3 I de diciembre de 1936. Madrid: CSIC, 2001. 

36.Acció Catolica es considera fundada el 1926, encara que la seva veritable activació va venir de la 
ma del successor de Reig, el cardenal i arquebisbe de Toledo Pedro Segura Sáenz, al qual Goma substituicl el 
1933.Aquest seguiclla mateixa politica continuista, pel que fa aAC. 

Vegeu: PAZOS, A. M. iANDRÉS GALLEGO, J. La Iglesia en la España contempordnea. Vol. l. Madrid: Edi
ciones Encuentro, 1999 (pag. 253-254). 

Després de la Guerra Civil, una de les últimes activitats del cardenal va ser la concreció d'unes bases 
pera la rehabilitació d'Acció Católica coma moviment, seguint un esquema anterior al conflicte i enfortint la 
seva dependencia a la jerarquia. Les bases van ser aprovades a la conferencia de Metropolitans de 1939.Vegeu: 
PAZOS,A.M. iANDRÉS GALLEGO,]. Op. cit., Vol. 2 (piig. 71). 
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Amb totes aquestes circumstimcies i afinitats, no sembla estrany que el 1930 
Modrego fos nomenat secretari de cambra i govern de !'encara bisbe Goma. Aquesta 
mateixa vinculació personal i professional el dura a la diócesi de Toledo el1933, quan 
Goma en va ser nomenat l'arquebisbe.A!Ia va ocupar primer el cirrec de secretari particular 
i, més tard, el de secretari oficial de cambra i govern de l'arxidiocesi toledana i del primat 
d'Espanya. Modrego sera testimoni privilegiar deis esdeveniments que succeeixen a 
Espanya en aquests anys i de les continuarles diatribes entre l'Església i els diferents 
governs republicans.37 També viura la revolta militar de julio! de 1936, poc després de 
ser nomenat bisbe titular d'Aezani i auxiliar de Toledo, el 8 de juny, tot i que l'ordenació 
va haver d'esperar fins a !'octubre, atesa la situació de guerra que hi havia aToledo.Amb 
aquest nomenament se certifica va una ascensió personal basada en el treball, pero també 
en una estreta vinculació personal amb el cardenal Goma, una vinculació personal que 
fara que el pensament de Goma quant a la revolta militar, la unitat d'Espanya i la situació 
de la jerarquía eclesiastica enfront deis diferents governs republicans, amaressin la mentalitat 
de Modrego, el qua! no només va seguir aquesta ideología sinó que la va reelaborar, davant 
la situació vivencia! del bisbe auxiliar, i li va donar una visió propia que va mantenir al 
llarg de la trajectoria episcopal posterior. Ara ho expliquem. En esclatar la Guerra Civil, 
m entre que Goma es va refugiar a Pamplona i informava amb detall la Santa Seu deis esde
veniments bel·lics, Modrego va romandre a Toledo. I.a ciutat esta va assetjada pels bombardeigs 
republicans i el prelat es debatía entre els estralls del desastre bel·lic i els repetits intents 
de reconstruir els actius de la diócesi. En aquest context, i arran del decret de reorganització 
deis Servicios espirituales del ejército, armada y milicias, del 6 de maig de 193 7, 38 i 
atesa la situació i el carrec episcopal de Modrego, aquest va ser nomenat vicari general 
castrense. Va afrontar aquesta responsabilitat com un nou encarrec, sobretot de servei a 
Goma, i d'un inevitable "servicio a Dios y a la patria".39 Som, dones, davant un home 
d'Església,plenament conscient de ies vicissituds de !'epoca que li havia tocat viure.Amb 
tot, és innegable el suport que va donar als militars revoltats. Segurament, no va ser alíe 
a la redacció de la carta col-lectiva deis bisbes espanyols de 1'1 de novembre de 1937, 
escrita pe! cardenal Goma, en la qua! justifica ven el cop militar de Franco; tampoc no va 
ser alie a les diverses vicissituds en la relació de Goma amb la Santa Seu i el govern 
provisional del general Franco. 

Modrego, bisbe de la diocesi barcelonina 

Amb I'acabament de la guerra i el precari estat de salut de cardenal Goma, Modrego 
va obtenir els beneficis de la seva constant, i de vega des feixuga, tasca a Toledo. De primer, 

37. El 1932, Goma va redactar la pastoral "Horas Graves", on exposava la persecució creixent a la qual 
es veia sotmesa l'Església amb Ueis com la del divorci (4/2/1932) o la de confessions i congregacions religioses 
(2/6/1933). La darrera anava en contra deis centres d'ensenyament religiosos. La mateixa pastoral va estar pre
cedida de la encíclica papal "Dialectissima Nobis", redactada el 3 de juny de 1933, on atacava "el espíritu abier
tamente anticristiano del régimen español" .Vegeu: GIL PECHARROMÁN,]. La Segunda República. Ed. Historia 
16,Biblioteca de la historia, 1999, p. 113-116 i CARCEL OR1Í,V. La iglesia en la España Contemporánea (1 808-
1975),BAC, 1979. 

38.Aquesta va ser una de les moltes normes que anírien consolidant la idea d'un Estat catolic, teafrrmat 
quan va acabar la guerra.Vegeu: PAZOS,A.M. i ANDRÉS GALLEGO,]. Op. cit., Vol. 2, p. 65 i s. 

39. MUÑOZALARCÓN,E; MAR1Í BONET,J.M. i CATALÁN CATALÁN, E Op. cit., p.l24. 
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. amb el nomenament com a administrador apostolic de l'arxidiocesi de Toledo i de la de 
con ca; després, el 23 d'agost de 1940, a la mort del cardenal, exercint de bisbe residencial. 
És molt probable que la falta de contactes importants en I'ambit poli tic al Vatica, la poca 
experiencia ¡ la joventut peral carrec, tot i tenir cinqu~nta anys, el v~n ~ab~tar per ~ 
ser elegit a la cadira episcopal del primat d'Espanya, carrec que obtmdra Ennque Pla 1 
Deniel el novembre de 1941. En aquests anys,Modrego se centrara en I'activitat d'administrador 
apostolic de Conca ¡ de vicari general castrense, carrec que ocupara fms al 1951.Aquest 

eríode breu va concloure el 30 de desembre de 1942, quan va ser preconitzat bisbe de 
~arcelona.Tres mesos més tard, el 26 de mar<;: de 1943, prenia possessió de la seu i feia 
entrada a la diocesi catalana. Convé afegir que a l'inici de 1943 Franco I'havia designat 

rocurador a les Corts, i el grau de general de 1' exercit, en ser vicari general castrense, li 
~avía valgut importants contactes amb militars d'alta graduació, deis quals en tenia la 
confian<;:a. 40 Aquest fet, sens dubte, va facilitar-li el pas per al tramit de" presentació" com 
a bisbe, un dret que Franco havia aconseguit del Vatica, després de la signatura del conveni 
del 7 de juny de 1941, en el qual se Ji reconeixia aquest privilegi atorgat abans als reis 

d'Espanya. 
Pe! que sembla, va saber mantenir-se a una distancia prude~c~al deis e~rontam~n~s 

dialectics que Goma va tenir amb determinarles persones del re~un fran~~1sta;1pero e~ 
innegable que va destacar com un defensor de la ideología nacwnal catohca. Ara be, 
Modrego va combinar la defensa del nacionalcatolicisme amb el seguiment ferm d~ les 
directrius eclesiastiques marcades des de Roma de cristianitzar les estructures 1 de 
reconstruir de nou allo que la guerra, civil a Espanya i mundial a Europa, havia destrui:t. 
A Barcelona, no només feia falta netejar els efectes devastadors de la guerra, sinó també 
!'anticlericalisme ¡el la'icisme de !'epoca republicana.42 Alhora, la diocesi barcelonina 
necessitava passar del caracter de provisionalltat que obviament va m~~ar la Guerra Ci~i~, 
amb la gestió del vicari general]osep Maria Torrent Uoveras, a una gestlo de re:onstruccw 
en tots els ordres que no havia desenvolupat el bisbe Miguel de los Santos D~az Gomara, 
més pendent de castellanitzar i de l'exterminació de qualsevol rastre de catolicisme 
vinculat al catalanisme que de reconstruir les bases d'una diocesi, encara que fos amb els 

plantejaments nacional catolics.43 

Modrego, ben vist des de la jerarquía i les altes instancies de l'Estat franquista, va 
iniciar una intensa activitat de reestructuració de la diócesi barcelonina. Comptava amb 
un ampli bagatge professional i amb una voluntat de control persona~ista de les accio~s 
a reaJitzar que el van acompanyar durant el seu episcopat.Tenia un coneiXement tangenCial 
de la realitat de la nova diocesi, a Toledo, ja que part del seu equip havia estat format per 

40. Un fet que, sens dubte, explica que aquest bisbe fos condecora! amb les creus al Mérito militar i 

al Mérito naval, de I'Exercit de l'Aire, i ambla d'Isabel la Catolica. . . . 
41. GARCIA VILLOSLADA, R. Historia de la Iglesia en España, Vol. V. Madnd: Ed1tonal BAC, 1995 

(pag.665 i següents). PIÑOL,J. M . .úl transición democrática de la Iglesia Católica_ e~pa~ola. Madnd: Ed.Trotta, 
1991 (pag. 140-141). PIÑOL FONT,]. El nacionalcatolicisme a Catalunya 1 la resiStenCia (1 926-1966). Barce-

lona: Ed.62, 1993 (pag.l37-139). . . . . _ 
42.DELGADO,M.La ira sagradaAnticlericalismo, iconoclast~a y antlrrltua/lSmo en/a Espana con-

temporánea. Barcelona, 1992. ,. . 
43. GALLART JVNE, E."Any Zero: una aproximació al bisbat de Barcelona. Gene~-Mar<; de 1939 . Dms 

Franquisme i transició democriltica a les terres de parla catalana,Actes del 2n ~ongres de 1~ Coord~adora 
de Centres d'Estudis de Parla Catalana. Palma 16-18 d'octubre de 1997. Ed Cossetania, 2001 (pag.l39-l ~3). 
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sacerdots catalans, i va mantenir coro a puntals de la cúria alguns sacerdots, també catalans, 
que ja exercien carrecs similars durant el bisbat anterior, de 1939 a 1942.44 A més, tenia 
el suport incondicional de diverses congregacions religioses, especialment la de la 
Companyia de]esús.45 

Les tres primeres accions que es van desenvolupar sota el seu mandat van ser tota 
una declaració d'intencions i expressaven molt bé el que serien els fonaments ideologics 
del seu pontificat. La primera: la reconstrucció, exemplificada amb la col·locació de la 
primera pedra de l'Església de Santa Maria Mitjancera, al carrer Enten<;:a de Barcelona, el 
3 de maig de 1943. La segona: la caritat i l'ajuda al necessitat ambla fmalitat de minimitzar, 
pero sense resoldre,les diferents problematiques socials;n'és mostra la primera recollida 
de fons organitzada per Domund, el 19 d 'octubre del rnateix any. La tercera: la reconciliació 
entre els catolics, malgrat els errors deis ven<;:uts, que no deis vencedors, i emmascarada 
i falsejada sota la idea d'unitat de tota la familia cristiana. El trasllat, el 9 de desembre de 
1943, del cos del bisbe de la diocesi, ManuellruritaAlmandoz, afusellat la nit del 3 al4 
de desembre de 1936, es va emmarcar en aquesta idea. 46 

Més en!Ia deis fets simbolics, la dimensió de la reestructuració operada pe! bisbe 
Modrego va rebre un suport notable el 9 d'octubre de 1945, amb l'aprovació d'una 
nova divisió parroquial de Barcelona, una aprovació que tenia la finalitat de facilitar 
l'acció pastoral, transformant les 71 parroquies existents en 159 de noves, i establint 
una divisió en 14 arxiprestats.Així, amb aquest decretes van crear alhora 113 parroquies 
i 8 arxiprestats. La nova divisió parroquial volia incidir, sens dubte, en la construcció 
de noves esglésies. 

La construcció de parroquies en l'episcopat de Modrego 

El decret de divisió parroquial, la reconstrucció i la fundació d' esglésies van marcar 
l'acció constructora duta a terme sota el mandat del bis be Modrego, la qua! va ser diversa. 
Es van realitzar unes 318 restauracions d'edificis eclesiastics i parroquials; 93 esglésies 
van ser construldes de nou: 35 en llocs on el temple havia estat arrasat i les restants on 
abans no hi havia parroquia; 47 van ser reconstruldes parcialment; 6 es trobaven ja en 
fase de construcció i estaven a punt de ser acabades abans d' esclatar la guerra; a 8 esglésies 
es van habilitar locals parroquials o annexos, i unes altres 18 van haver de ser reconstruldes 
a causa deis grans desperfectes soferts durant el conflicte. Per citar una xifra de conjunt, 
a Barcelona, entre 1945 i 1959, s'hi van edificar 72 noves esglésies parroquialsY La majoria 

44.GALI.ART !VIVE,E.Op.cit (Pag.l39·153). 
45. Tal com explica CARMONA FERNÁNDEZ, E]. La compañía de jesús y el liderazgo católico en la 

Barcelona de los años cuarenta. Granada, 1995 (pag. 55 i següems). 
46. L'escultorVicenc;: Navarro va fer una estatua commemorativa, col-locada ara a la fac;:ana del palau 

episcopal que dóna al carrer del Bisbe, carrer que aquell dia va ser rebatejat com el del Bisbe lrurita. FABRE,J 
i HUERTAS CLAVERIA,J. M. Noticüzri de Barcelona. Barcelona: Edicions La Campana, 1991 (pag. 208). CATALÁ 
ROCA, P.Altres 50 escultures barcelonines. Barcelona: Edicions Caixa d'Estalvis "Sagrada Familia", 1976. 

47. Es pot trobar més informació sobre els edificis i els arquitectes a Labor pastoral de un gran pon
tificado, Barcelona, 1967 [editat en homenatge a Modrego l'any de la seva dimissió].El libro de las parroqulas 
de la ciudad de Barcelona. Barcelona, 196 l. MUÑOZALARCÓN,E; MARTÍ BONET,]. M. i CATALÁN CATALÁN, 
E Op. cit. (pag. 207-265). 
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de les reconstruccions es van efectuar en els primers anys del mandat del bisbe; en concret, 
a la fi de 1945 s'havien efectuat 254 rehabilitacions de temples de la diocesi, gairebé e1 
80% del total. 48 L' explicació més probable a aquesta extraordinaria activitat constructiva 
és !'existencia d'unes ajudes que es van gestionar a través de !aJunta Nacional de Templos 
Parroquiales, que depenia del Ministeri de la Governació. Una primera fase d'aquestes 
subvencions estatals s'havia tancat el maig de 1945, i no se'n va atorgar cap altra fms al 
1955. La creació de nous temples també va incidir en la dotació de noves places de rectors: 
entre 1947 i 1949 es van promoure 232 rectors parroquials. 

D'altra banda, la nova distribució parroquial també s'explica perla reactivació del 
creixement urba de les ciutats i per les noves necessitats religioses que aquest creixement 
implicava. 

Aquesta línia d'actuació va anar acompanyada d'unes noves tendencies pastorals 
emmarcades en la necessitat d'apostolat en aquests nuclis, tal com es va reflectir en la 
Semana del suburbio, celebrada a Barcelona el febrer de 1957.A través, especialment, deis 
treballs del sacerdot Rogelio Duocastella, director de !'Instituto de Sociología y Pastoral 
Aplicadas, aquestes tendencies pastorals plantejaven la necessitat de conjugar el problema 
de la immigració amb les necessitats religioses deis nous nuclis, poblats sobretot per 
immigrants. 49 

Reedificació espiritual de la diocesi i omnipresencia a la societat 

La construcdó d'esglésies va estar acompanyada d'una reestructuració administrativa 
de la diocesi -es van crear deu arxiprestats- i d'una reedificació espiritual. Les idees 
emanades des del Vatici de ser presents a tot arreu i a qualsevollloc explicarien la inserció 
de noves esglésies en la trama urbana deis diversos municipis de la diocesi, esglésies que 
eren "receptoras de las almas de las masas trabajadoras que vivían o tarde o temprano 
irían a vivir a esos lugares" so. 

Aquesta construcció espiritual s'ha d'entendre comuna extensió d'una Església 
que dóna suport al regim franquista i que predica amb un missatge que de forma clara 
aposta per l'alienació deis valors i deis drets humans, 5' omnipresencia que es propaga 
a totes les capes de la societat. Una aproximació estadística mostra l'abast d'aquesta 
situació. 

La diocesi estava dividida en 375 parroquies, ateses per 726 sacerdots del clergat 
secular. Comptava amb 1.159 religiosos, deis quals 694 eren sacerdots, i amb 5.402 
religioses. Un grup d'aquests religiosos participava en les tasques pastorals de predicació, 

48. "Doscientos cincuenta y cuatro templos parroquiales rehabilitados para el culto en la diócesis de 
Barcelona".DinsEcclesüz,225 (3 de novembre de 1945). 

49.Vegeu: DUOCASTELLA, R." Los suburbios",Barcelona,l957 i "Sociología religiosa de la inmigración 
en Cataluña". Dins Conversaciones sobre inmigración interior. Barcelona: PMY, 1966 (pag.47 i següents). DEL 
VALLE, E"Los suburbios (reseña de la Semana de Barcelona)". Dins Revista del Fomento Socüzl, Vol. XIII, 49 
(gener-marc;, 1958), (pilg. 53 i següents). 

50. ROVIRA GIMENO,]. M. Op. cit. (pag. 232). 
51. Opinió expressada per]. Barallat peral cas de la diocesi lleidatana, pero que podem fer extensible 

a la de Barcelona. Vegeu: BARALLAT,]."L'església sota el franquisme. Una mostra local: Ueida, 1938-1968". Dins 
L'Avenf [Barcelona J. 17 4 (octubre 1993 ). BARALLAT,]. L'església sota el franquisme. Una m ostra locaL· Lleida, 
1938-1968. Ueida, 1993. 
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confessió i missions populars, tot i que la majoria es dedicava a l'ensenyament.A Barcelona, 
hi havia 62 col·legis catolics masculins que atenien 23.000 alumnes; 162 de femenins que 
n'atenien 35.300, i 66 centres de beneficencia, ésa dir, orfenats, hospitals i asils, que 
acollien unes 20.200 persones. 52 

De manera paraJ.Iela a !'omnipresencia, el bisbe Modrego va promoure diversos 
esdeveniments multitudinaris de caracter religiós. N' és una bona m ostra la gran popularitat 
que van tenir les conferencies quaresmals del prelat en el ring de boxa de la Sala Price, 
cosa,d'altra banda, no gens estranya,ates que pera gairebé tots els prelatsd'aquells anys 
secundar el nacionalcatolicisme anava lligat amb el desenvolupament d'un populisme 
episcopal destacat.Tanmateix, en el cas de Modrego sembla que s'apunta una Jínia més 
estructurada i seguint algunes directrius. Per exemple, els actes més rellevants volien 
potenciar la unitat de la família católica: primer deis seglars; després, deis Iaics, i, per 
acabar, de tota la societat.Així, el 1944 va tenir lloc el Congrés Eucaóstic Diocesa; el 1946, 
el Congrés Catequístic Diocesa; el 1948, el Congrés Diocesa de Sagrada litúrgia i el Congrés 
Internacional de Congregacions Marianes, i, el1949, el Congrés Diocesa d' Acció Católica. 
El pas de.finitiu cap a la participació de tota la societat en aquestes manifestacions populistes 
catoliques culminara amb la Santa Missió, l'hivern de 1951 (i repetida el 1961), i amb el 
seguiment de la campanya vaticana "Un mundo mejor", duta a terme el 1953 pel pare 
Lombardi, batejat com "el micrófono de Dios". L'acte culminant va ser el XXXV Congrés 
Eucarístic Internacional, el 1952. 

Amb aquestes accions, I'Església, amb el bis be al capdavant, pretenia reactivar una 
societat desesperanc;ada implicant-la en activitats de ciar fervor religiós que intentaven 
crear un miratge de salvació i de millora que no acabava d'arribar. El prelat practicava un 
populisme episcopal, en el qua! la seva presencia es convertía en el referent mediatic capa<; 
de canalitzar les inquietuds socials més variades, tot passant-les pel sedas de la religió católica. 
Amb tot,no es pot negar l'existencia d'altres ideologies entre els catolics de la diocesi,més 
progressistes i vinculades a un catolicisme catalanista que durant la prelatura de Modrego 
van iniciar una lenta escalada cap a posicions més actives i dinil.m.iques. Tot i que no és 
objecte d'aquest treball, convé citar activitats com l'entronització de la imatge de la Mare 
de Déu de Montserrat, el 1947 .Va ser un acte de masses promogut per l'abat de Montserrat, 
Aureli M. Escarré, i seguit per antics fejocistes com ara Felix Millet,Josep Benet, Maurici 
Serrahima i]aume Nualart, enquadrats en l'anomenada CornissióAbat Oliba.No es pot situar, 
pero, en la propia perspectiva nacionalcatolica, ja que en aquest cas el fervor religiós, del 
tot d'acord amb el moment historie, recullla primera aparició en públic després de la guerra 
d'una part molt significada de la comunitat católica catalanista, amb una reivindicació 
implícita de la cultura i la llengua catalanes. Va esdevenir una demostració que ¡a aleshores 
pervivien tendencies alienes al nacionalcatolicisme, desenvolupades amb anterioritat a la 
Guerra Civil i que no podien ser controlades pel bis be. 53 

52. Xifres elaborades a partir de !'"Anuario Pontificio'', 1952 (pag. 120), i la"Guía Eclesiástica y Civil de 
los pueblos de España 1951 "(pag. 34),extrets de CA&\10NA FERNÁNDEZ, E]. La compañía de jesús y el li
derazgo católico en ía Barcelona de los años cuarenta. Granada, 1995 (pag. 54). 

53. Sobre aquest acte, vegeu:A. D. Les Jestes de l'entronitzaci6 de la Mare de Déu de Montserrat 
0946-1947). Barcelona: Publicadons de l'Abarlia de Montserrat, Biblioteca Serra d'Or,núm.181, 1997.MANENT 
SEG!MON,A. "Montserrat, 1947" .Dins El País de 26 d'abril de 1997. MASSOT 1 MUNTANER,]."Les festes de !'en
tronització de la Mare de Déu de Montserrat (1947). Un inici de redreo;:ament". Dins Esglésía i societat a la Ca
talunya contemporania. Barcelona: Publicacions de !'Abadía de Montserrat, 2003 (pag. 567-572). 
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Pel que fa a la formació de grups amb una altra manera d'entendre el paper de 
I'Església en la societat catalana, cal destacar la creació de la Confraria de la Mare de Déu 
de Virtelia, el grupTorras i Bages,la lliga espiritual de la Mare de Déu de Montserrat, tots 
de 1944; Orientación Católica Profesional del Dependiente, el1945; Franciscil.lia, el marc; 
de 1949;54 Crist i Catalunya o Catolics Catalans (CC), el 1954,55 i la revista El Ciervo, el 
30 de juny de 1951.Així mateix,apareixen els primers grups de la]OC Ooventuts Obreres 
Catoliques), que comencen a funcionar a Barcelona el1949, amb una activitat important, 
i que a la decada deis cinquanta56 contacten amb els grups de la JOC de l'estranger. El 
1946 s'organitzen diversos nuclis de !'Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC). 

Modrego, un bisbe preocupat pels temes socials 

]a hem vist que en els seus primers anys de sacerdoci a Tarassona, Modrego va des
envolupar tasques de secretad de la Junta Diocesana d'Acció Social Católica, una entitat 
en que la doctrina social de I'Església es posava en practica en l'entorn urb~ de Saragossa. 
Sens dubte, la vinculació i l'experiencia van ser importants pera coneixer una part de 
la doctrina social de l'Església,ja que aquesta experiencia previa i les posteriors relacions 
amb Acció Católica, que va tenir com a secretari el cardenal Goma, expliquen la disposició 
favorable de Modrego cap als temes de la doctrina social de I'Església, així com la necessitat 
de canalitiar una acció pastoral en aquest sentit i promoure una formació sobre aquesta 
doctrina als seglars i als laics. Si bé durant els primers anys de bisbat va promoure la 
reconstrucció de parroquies, la reorganització de la diócesi i la coordinació de congressos 
i d' actes populistes, Modrego no va deixar de preocupar-se perles problematiques socials, 
tot i que la visió que en tenia era paternalista i que mantenía la caritat católica com a eix 
de qualsevol possible solució.La seva tasca pastoral-unade les principals responsabilitats 
d'un bisbe- mostra una aproximació a la dura realitat social del moment, tot i estar 
impregnada de les idees nacionalcatoliques i d'un catolicisme unidimensional. Les primeres 
pastarais i exhortacions de Modrego se centren en aspectes caritatius, d'acord amb la 
doctrina de J'Església, de socórrer i ajudar el pobre, el malalt i el necessitat, tal com va fer 
i va predicar jesucrist; segons els biografs, era una de les grans preocupacions del prelat. 57 

Entre elles, destaquen les exhortacions pastarais següents: 
• Partir el pan, de 24 de desembre de 1946. 
• Limosna para los ricos, de 1949. 
• Es de justicia hacer caridad, de 1950. 
A partir de la fi. deis anys quaranta, les pastarais incideixen cada vegada més en 

una problematica social concreta: la manca d'habitatge. Entre aquestes destaquen: 
• Grave y urgente problema: la escasez de viviendas, de 8 de gener de 1949. 
• Habitación, pan y trabajo, de 7 de gener de 1950. 
• Un fruto del Congreso Eucarístico Internacional, de 9 de gener de 1951. 

54. PIÑOL FONT,]. M. "Franciscillia: Original experiencia de compromís francisci-la1cal". Dins: Paraula 
i Históría.Miscel-limía P Basili de Rubí. Barcelona, 1986 (pag. 87-191). 

55. MUÑOZ PUJOL, X."CC, Historia d'un movirnent polític". Dins Serra d'Or, núm. 237 (juny de 1978) 
(pag. 23·26). 

56. CASTAÑO COLOMER,).Memóries sobre la]OC a Catalunya. 1932-1970. Barcelona, 1974. 
57. Vegeu MUÑOZA!.ARCÓN,f;MARTÍ BONET,J.M.i CATALÁN CATALÁN, E Op.cit. (pag.551·566). 
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Segons el meu parer, els motius d'aquesta creixent preocupació de Modrego es 
poden explicar per diversos factors. D'una banda, es tracta d'un problema que incidía 
directament en una de les obsessions del bisbe barceloní: la unitat deis cristians i, per 
extensió, la unitat de la familia cristiana, i aquesta unitat només era possible amb 1' existencia 
d'una llar. La llar, en el sentit conceptual; I'habitatge, a la realitat. L'existencia d'aquesta 
llar permetria el desenvolupament de la virtut basica per dur una vida i practica católica, 
i, per tant, la seva mancan¡;:a era la causa del deteriorament de les condicions morals i 
socials, de ruptura de la unitat familiar i d'allunyament de la doctrina de I'Església.A més, 
el problema era considerat com una immoralitat, i tot i que 1' Església no s 'havia d'implicar 
en les coses terrenals,sí que havia de marcar els principis i les normes que havien d'inspirar 
la conducta deis seus fidels. D'altra banda, segons els preceptes de la doctrina social de 
I'Església, la falta d'habitatge es considerava un ataca un deis drets més elementals de 
I'home,el de la propietat. Modrego tenia en compte aquest problema,molt probablement 
per formació i per experiencia. Sens dubte, coneixia les actuacions de la cooperativa de 
San Antonio pera la construcció de cases barates, dutes a terme per 1' Acció Social Católica 
saragossana.58 I,sobretot,arran d'un seguit de manifestacions de !aJunta d'Homes d'Acció 
Católica. La primera, el desembre de 1945, ambla presentació d'un projecte de realització 
d'habitatges59 que considerava la possibilitat de construir un cert nombre d'habitatges, 
ateses les circumstancies legals del moment, i que incidía en els costos económics de la 
proposta. La segona, quan Modrego va tenir coneixement de la preocupació d'alguns deis 
membres de l'Acció Católica Diocesana, durant la celebració del 1 Congrés Diocesa d'Acció 
Católica, el maig de 1949, després de la presentació d'una comunicació sobre el problema 
de la falta d'habitatge. Com hem vist, Modrego havia publicat uns mesos abans, al gener, 
la pastoral Grave y urgente problema: la escasez de viviendas.]ust un any més tard, el 
1950, tomaría a parlar de la mateixa problematica a la pastoral: Habitación, pan y trabajo. 

D'altra banda, en aquells moments ja s'havien donat a Espanya (Córdova,Valencia, 
Madrid,Saragossa) diversos exemples d'entitats beneficoconstructores promogudes pels 
responsables episcopals, un fet que de segur Modrego coneixia amb detall, com els prelats 
d'altres diócesis. 

Amb aquests antecedents, no sembla estrany que el bisbe fos el promotor de 
!'Asociación Católica de Dirigentes, motor de la fundació d'una entitat beneficoconstructora 
a la seva diócesi. Sembla obvi pensar que, després de la tasca pastoral del bisbe, una de 
les seves mii.ximes aspiracions havia de ser la d'aconseguir que es materialitzés en el 
terreny alguna acció relacionada amb alió que expressava a les pastarais. Conseqüent 
amb aixó, el 25 de gener de 1944 Modrego va fundar el Secretariado General Diocesano 
de Beneficencia Cristiana, embrió de Caritas Diocesana. Va posar-hi al capdavant una 
persona de gran valua: el sacerdot i metge Pere Tarrés i Claret (1915-1950).60 A aquesta 

58. ESTARÁN MOLINERO,]. Op. cit. (pag. 279-282). 
59. Carpeta núm. 3.Acci6n cat6lica.Arxiu Diocesa de Barcelona. 
60. Hi ha abundant bibliografia sobre aquesta figura clau de I'Església catalana de la primera meitat del 

segle xx, avui beatifica!. Cal destacar: DÍAZ, R.Pere Tarrés. Testimoni d'wuz epoca. Montserrat: Publicacions de 
l'Abadia de Montserrat, 1973. PlQUER,J. Pere Tarrés o la radicalitat de la fe. Barcelona: Ed.Casals, 1987.A. D. 

Mossen Pere Tarrés. Barcelona: CopiAr!, 1987. MARTÍNEZ PADRÓN, G. El Dr. Tarrés, tm hombre ejemplar en 
un mundo convulsivo. Barcelona: Ediciones Palabra, 1993. MONTAGUT, P. El secret de Mn. Pere Tarrés. la 
caritat pastoral. Barcelona: Ed. Claret, 1994. DÍAZ, R.Pere Tarrés, testimonio de fe. Barcelona: Santandreu Editor, 
1994. PAPlOL, M.A. Dr. Tarrés, médico y sacerdote. Barcelona: Esinsa, 1997. 
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constitució, s'hi va afegir la preocupació pels espanyols a l'estranger i el 1947 es creava 
l'Obra de Caridad y Asistencia al Refugiado Extranjero COCARE). 

Les qüestions sociosanitaries també van ser objecte de les pastarais de Modrego. 
Es van crear diverses institucions, en les quals ell figurava com a impulsor i ~'adscrivien 
com a part principal del patronat o bé ti atorgaven la presidencia d'honor. Es el cas del 
sanatori-Clínica de Nostra Senyora de la Merce, fundat !'abril de 1947. Havia sorgit de la 
iniciativa de PereTarrés i d'un grup de metges i persones (entre les quals trobem Gerard 
Manresa,]oaquín María de Nada!, Ignacio Vida! Gironella i Xavier Aragó), per intentar 
pal·liar els efectes de la tuberculosi. Coma re~ultat d'aquesta formació, el 195~ va néixer 
['Organismo Benéfico Antituberculoso.61 Mes endavant, es van crear, per citar alguns 
exemples, ['Organismo Benéfico Oftalmológico Diocesano, el 1955; I'alberg infantil del 
Nen jesús, a Sabadell, el 1956, per al tractament de malalts tuberculosos, proposat per 
diversos polítics i industrials de Sabadell i benelt ambla presidencia d'honor del bisbe,

62 

¡ el sanatori de nens de la Immaculada Concepció, a Sant Andreu de la Barca. 
De totes aquestes formacions socials irnpulsades, promogudes i en alguns casos 

només benei:des pe! prelat, convé assenyalar la presencia destacada coma veritables actors 
i promotors d'un bon nombre de laics católics, vinculats: diverses associacions cat?liques. 
És molt probable que sense !'existencia d'aquest nombros grup de persones consc¡ents de 
la dura realitat económica¡ social del país,més enllii. de la seva ideología i perles ci.ocUmStancies 
més diverses, Modrego no hauria pogut dur a terme la majoria de les accions de ciar 
component social i benefic que va impulsar. Per tant, no és estrany que ~1 ~ate~ bisbe 
avalés la creació d'entitats que ten di en a incidir en aquests aspectes. Casos s1gnificatms van 
ser la creació de !'Asociación Católica de Patronos y Dirigentes de Empresa, autoritzada el 
15 de mar<; de 1945, i refundada el 25 de gener de 195.1 coma Asociación Católi~a de 
Dirigentes; el1945, també va autoritzar ['Orientación Católica Profesional del Dependiente, 
entitat que agrupava antics fejocistes a 1' entorn de la figura del sacerdotAmadeu O~~r. Les 
dues primeres responien a les crides creixents de la jerarquía ~r ~que les class~s dmg:nts 
empresarials prenguessin consciencia deis problemes soc1als 1 promoguess1~ accwns 
concretes, no només dins del camp de les seves empreses,sinó fins i tot afora. Cunosament, 
per diverses raons, les tres iniciatives esmentades neixen desvinculades de iure a Acci~ 
Católica oficial,i responen a la visió particular de l'acció del catolicisme a Catalunya.Tambe 
coincideixen amb els canvis lents i graduals que, de forma general a tot Espanya i en concret 
a la diócesi barcelonina, s'estaven donant en algunes organitzacions católiques de caracter 
estatal. És el cas d'Acció Católica, on en aquests anys sorgiran moviments especialitzats, 
més vinculats a la realitat de la societat, com ara la Hermandad Obrera de Acción Católica 
(HOAC) o la]oventut Obrera Catolica OOC), plenament abocades a una acció de resposta 
als diferents problemes socials. En tots dos casos, Modrego va saber, si més no, suportar-ne 
la creació i la presencia durant el seu mandat.Tanmateix, no va obviar-ne el control, almenys 
pel que fa a l'acció social,¡ va constituir, el 1951, la Direcció Diocesana d' Acció Social, que 

entre els punts fundacionals tenia:63 

61. LÓPEZ BATLLORI,]."Entrevista al doctor Gerard Manresa i Formosa". Dins Memóries de professió, 
núm.105 (novembre de 2002-gener de 2003). Col·legi Oficial de Metges de Barcelona. (Consultada a: 

hnp://www.comb.es/cat/serveis_profes/publicacions/memoria/gmanr~sa.pdl) . , . 
62. OBRADORS DOMÉNECH, M. La clínica infantil del Nen jesus (1 962-1986). Fundac10 CatXa de Sa-

badell, 1996 (pag.23). , _ . - - . , --8 63.Vegeu MUÑOZALARCON, E; MARTI BONET,J.M. t CATALAN CATALAN, E Op. czt. (pag.)) ). 
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. . "I.Info~ar al o~ispo de todo lo que haga referenda a las actividades y orga-
nzzaczones soeza/es catolícas. 

2. Vigilar que todo lo que compete a la acdón soda! católica diocesana se adapte 
completamente a la mentalidad de la Iglesia y a las disposiciones de la Santa Sede." 

Les crides socials de Modrego van tenir una resposta efectiva, a les portes d'un 
esdeveniment perseguit de feia temps pe! prelat: el Congrés Eucarístic Internacional. 
Van ser certs membres de I'empresariat católic, aglutinats a I'entorn de !'Asociación 
Católica de Dirigentes, els qui van materialitzar aquesta resposta a través de la construcció 
d'habitatges.Amb aquesta acció es traspassava el Ilindar de la construcció de la societat 
des de les necessitats ideológiques de l'Església, per dur-la al terreny de les necessitats 
reals i basiques pera aquesta societat a la qua! I'Església havia de marcar el camí a 
seguir. 

El bisbe Modrego i el Congrés Eucarístic64 

El XXXV Congrés Eucarístic Internacional es va celebrar a Barcelona del 28 de 
maig a 1'1 de juny de 1952, amb el lema general "L'eucaristia ¡la pau"; en paraules de]. 
Fabre, aquest lema va ser: 

"quizás uno de los prindpales aciertos del evento, pues respondía a una necesidad 
de paz y de reconcíliac_ión vivamente sentida en el ámbito ínternadonal y en España."65 

Sens dubte, va ser el moment culminant del bisbat de Gregorio Modrego i li va 
valer el títol d'arquebisbe, que Ii fou atorgat el 27 d'octubre de 1952.66 

Cal fer notar que era el primer congrés d'aquestes característiques que es feia 
després de la Segona Guerra Mundial i que en aquests anys el regim de Franco provocava 
I'aillament internacional. la participa ció va ser notable; entre 150.000 i 175.000 persones 
van assistir a diversos actes com la denominada "Hora nocturna de oración" o "El homenaje 
de la familia católica a la Eucaristía". L'acte final, un gran pontifical eucarístic, amb 1.300.000 
persones, 800 sacerdots, 311 cardenals, bisbes i arquebisbes, ¡ el Govern en pie amb el 
dictador al capdavant, va tenir lloc a I'esplanada de la pla"a Pius XII, al final de I'avinguda 
Diagonal, lloc central del Congrés Eucarístic.67 Cal assenyalar breument,malgrat I'escassa 

64. Una bona part d'aquest capítol ha estat extreta de CHECAARTASU, M. "Els efectes urbanístics del 
Co~grés Eucaristic Internacional (1952) a Barcelona"_ Dins ROCA ALBERT,]. (Coord.)_ Expansió urbana i pla
neJamerú a Barcelona.Actes del !V Congrés d'Historia de Barcelona, 1995.Barcelona: JMHB i Ed. Proa, 1997 
(pag.I77-192). 

65. FABRE,J- "50 años del Congreso Eucaristico, un acontecimiento que marcó el rumbo de la ciudad 
(y 9)"_ Dins La Vanguardia, de 27 de maig de 2002. 

66. Segons Josep Maria Piño!, va ser el moment més iilgid pero també la seva creu, jaque tenia !'ambició 
d'aconseguir el birret cardenalici i d'aquí !'interés per dirigir i patrocinar aquest acte. P1ÑOL FONT,J El nacio
nalcatolicisme a Catalunya i la resistimcia (1926-1966). Barcelona: Ed. 62, 1993 (pag. 142). 

__ 67. Les prirneres dades van ser recollides pels sacerdots Isidro Goma Civit i Angel Fabregas Grau, se
cretan 1 sotssecretari, respectivament, del Congrés. EUs dos escriuran la veu sobre el Congrés Eucaristic Inter
n~ci?nal, encarregada _rer !'editorial Espasa-caipe, pera !'Enciclopedia Universal D·lustrada.Vegeu GOMA CMT, 
L 1 FABREGAS GRAU,A."Congreso Eucaristico Internacional". Dins Enciclopedia Universal Espasa-Calpe. VoL 
Suplement 1949-1952. Madrid, 1953.Tot i aixo, queda pendent una aniilisi detallada de I'assistencia als diferents 
acres del Congrés Eucaristic InternacionaL 

44 

bibliografia relativa a aquest esdeveniment, els motius per escollir Espanya, des de Roma, 
¡la ciutat de Barcelona, des de I'Església espanyola, coma seu de I'esdeveniment_68 

D'una banda, existía una adhesió completa a les doctrines de propagació del 
denominat catolicisme unidimensional que es van postular durant tot el pontificat de 
Pius XII, i una connexió ambles doctrines nacionalcatóliques.També cal tenir en compte 
el marcat cacicter anticomunista de la doctrina de I'Església, en el sentit de recuperació 
de valors més enlla de les fronteres, races, limitacions de classe, etc., que incardinava 
perfectament la ideología de I'Església i la de l'Estat franquista. I, fmalment, la tradicional 
consistencia del catolicisme hispanic, ara defensor a ultran"a deis valors de I'Església 
católica. 

Tot aixó feia que Espanya reunís bona part deis requisits per a celebrar un congrés 
eucaóstic, acte d'unitat i conciliador, perseguit pe! Vatica després de la Segona Guerra 
Mundial. Una mostra d'aixó és la carta d'elecció i nomenament que el Papa Pius XII va 
enviar a través del seu llegat al Congrés Eucarístic, el cardenal Federico Tedeschini: 

"No sin razón, el primer Congreso Eucarístico Internado na/ convocado después 
de la atrocisíma guerra que asoló ingentes espacios del orbe terráqueo se ha celebrado 
en la noble y generosa nación hispana. Efectivamente, ¿quién hay que ignora que en 
ella se conserva esa espede de hereditario ardor de la fe católica que siempre ha 
aparecido unido con el bienestar y grandeza de la raza española? ¿En qué país del 
mundo, por remoto que sea, no es conocida y plenamente obvia la excelsa veneración 
hacía la Iglesia romana y esta Sede Apostólica, de que los habitantes de España en el 
decurso de los siglos, han dado repetido y preclaro testimonio con sus escritos, con su 
largueza y con la intrépida y constante defensa del nombre católíco?"69 

La necessitat de buscar una ciutat adient pera dur-hi a terme un congrés eucarístic 
en aquells moments era una oportunitat pera Roma d' estendre els valors catolics en una 
Europa en reconstrucció, on les anteriors ideologies havien quedat arraconades en uns 
límits determinats -el cas del comunisme-, o bé havien desaparegut -el cas del feixisme. 
A més, hi havia la voluntat de continu'itat d'aquest tipus d'esdeveniments,ja que I'últim 
s'havia celebrat a Budapest el 1938. 

L'elecció de Barcelona com a seu del Congrés 

Es pot entendre aquesta elecció des de perspectives diferents. D'una banda, com 
una decisió personal de Pius XII, decisió, que tot i estar exempta de consultes previes al 
regim franquista, sí que s'emmarcava en les relacions diplomatiques que es mantenien 
en aquests anys, a través deis ambaixadors a la Santa Seu,Joaquín Ruiz Jiménez, primer, i 

68. De manera específica, tracten el tema MUÑOZALARCÓN, E; MAR1Í BONET,]. M. i CATALÁN CA
TAlÁN, E Gregario Modrego Casaus. Bisbe del XXXV Congrés Eucaristic Internacional de Barcelona. Bar
celona: Ed. Claret, 2002 (pag. 357-379). També UDINA MARTORELL, S. "El XXXV Congreso Eucarístico 
Internacional de Barcelona." Dins La vida quotidiana a Barcelona, durant el Jranquisme. La Vanguardia, 1983 
(pag. 133). CANALES SERRANO, A. E"El Congrés Eucaristic de Barcelona"_ Dins Historia, política, societat i 
cultura del Paisos catalans. Vol. JO. La liarga postguerra, 1939-1960. Enciclopedia Catalana, 1997 (pag. 194-
195). RIERA L Els Cata/ans de Franco. Plaza&Janés Editores, 1998 (pag. 138-143). 

69. PAX, Diario del XXXV Congreso Eucarístico internacional, de 28 de maig 1952. 
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Fernando Maria de Castiella, després,i del ministre d'Mers exteriors,Aiberto MartínArtajo, 
i que acabarien ambla signatura del concordar ambla Santa Seu, el 1953.7° Cal tenir en 
compte,pero,que les relacions for91 tibants entre I'Estat franquista i e!Vatid van retardar 
l'aprovació definitiva de Pius XII, recelós de la conveniencia de la proposta espanyola. 

D'altra banda, les accions que sobre el terreny desplegaven els bisbes d'Espanya, 
de carilcter nacionalcatolic i populista, actes multitudinaris que congrega ven grans masses, 
pronosticaven bones expectatives a les autoritats vaticanes pe! que fa al factor organitzatiu 
i la possible convocatoria de públic. 

Finalment, el fet clau va donar-se amb les peticions del bisbe Modrego: primer, al 
president del Comite permanent deis congressos eucarístics internacionals, l'arquebisbe 
de Quebec, Louis Albert Vachon (aquesta petició tenia el vistiplau del nunci papal a 
Espanya, Gaetano Cicognani); després, a la secretaria d'Estat vaticana, als monsenyors 
Montini i Tardini; i, finalment, al Papa Pius XII. 71 

A més, no es pot oblidar que des de la seva entrada a la diócesi Modrego havia 
impulsar, com hem vist, diversos actes públics de carilcter congressual com ara el Congrés 
Eucarístic Diocesa de 1944; el Congrés Catequístic Diocesa, !'abril de 1946; el Congrés 
Diocesa de la Sagrada Litúrgia,el1948,i el Congrés Diocesa d'Acció Catolica,ei1949.Tal 
com el! mateix va dir, "se vería las potencias que Barcelona podía poner en juego". 

En un intent d'articular una cronología de l'elecció de Barcelona coma seu del 
Congrés Eucarístic, creiem que les primeres converses i una petició formal de celebració 
del Congrés s'han de situar entre el fmal de 1949 i I'inici de 1950. El novembre de 1950 
es va confirmar que la petició havia estat formulada, ja que en una entrevista que mantenen 
el bisbe Modrego i el president deis congressos eucarístics internacionals, Monsenyor 
Vachon, arque bis be de Quebec, es mostren les possibilitats de la ciutat com a seu 
organitzadora.Vachon dóna el vistiplau a Modrego i la paraula que el! personalment donara 
suporta la candidatura de Barcelona davant el Papa.72 MonsenyorVachon defensa la 
celebració a la ciutat i no amaga el fet que Pius XII ja m ostra va un interes efectiu i important 
sobre la qüestió. 73 

El febrer de 1951, en una conversa mantinguda entre el bis be Modrego i el nunci 
papal a Espanya, Mn. Gaetano Cicognani, es confirma 1 'evidencia de 1' elecció de Barcelona 
coma seu del Congrés.74 L'aprovació definitiva es produeix el21 de febrer de 1951 amb 

70.DE SANTA OLALLA SALUDES, P. M. De la Victoria al Concordato. Las relaciones Iglesia-Estado du
rante el primer franquismo (1 9 39· 1 953). Ed.l.aertes, 2003. 

7l.MUÑOZALARCÓN,F.;MARTÍ BONET,).M.i CATALÁN CATALÁN, F. Op.cit. (pág. 358). UDINA MAR
TORELL, S. Op. cit. 

72. BRUNET, M." El Congreso Eucaristico explicado por el Señor Obispo de Barcelona. Dins PAX Diario 
del XXXV Congreso Eucarístico lntemacional, de 27 de maig de 1952. BRUNET, M. "La organización del Con
greso perfecta dice Monseñor Vachon". Dincs PAX Diario del XXXV Congreso Eucarístico Internacional, de 
29 de maig de 1952. 

73. BRUNET, M. "La organización ... " Op. cit. A !'entrevista que Manuel Brunet realitza a Mn. Vachon s'in
tueix aquest interes. En un extracte que a continuació transcrivim,diu: 

"M.Brunet.-Y su primer viaje a Barcelona, lo hizo por indicación de S.S. el Papa data de noviembre.Re
almente no era posible darse más prisa. 

Mn.Vachon. -El Papa consideraba -agrega el señor Arzobispo- que se acercaba el momento de celebrar 
otro Congreso Eucaristico." 

74.Tot seguint amb !'entrevista de Manuel Brunet al bisbe Modrego, se citen les paraules que eU mateix 
(el bisbe Modrego) transcriu posad es en boca del nunci Cicognani: "Mn. G.Cicognani. -Ya puede suponer el in
forme que he dado yo a favor de Barcelona." BRUNET. M. "La organización .. ." op. cit. 
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un telegrama del futur papa Pau VI, Mn. Giovanni B. Montini, aleshores secretan de Pius 
XII, del qua! va seguir les ordres. Montini ja havia escrit una carta a Modrego uns dies 
abans, en la qualli comunica va 1' elecció de la ciutat com a lloc de celebració del Congrés 
i demanava la discreció i el secret del bisbe Modrego.75 El telegrama deia textualment: 

"Mañana jueves 22 corriente L'Osservatore Romano publicará noticia Congreso 
Eucarístico Barcelona en I952.Montini". 76 

El bisbe Modrego va anunciar oficialment la celebració del Congrés durant una de 
les seves al·locucions en el transcurs de la Santa Missió,celebrada a Barcelona el1951. 

D'altra banda, cal esmentar dos aspectes relacionats entre ells. El primer, el caracter 
unilateral de la proposta; ésa dir, va sortir de les instancies de l'Església, sense la participa ció 
ni el coneixement de 1' Estat franquista. 77 Amb tot, 1' esdeveniment s'emmarca en la necessitat 
d' obertura internacional del regim que en aquells anys du a terme la diplomacia espanyola. 
Aixo explica la politització del Congrés i, sobretot, !'abundancia de les aportacions 
economiques -que, per extensió, van anar a parar a l'Església-, per tal de garantir-ne 
1' exit. 78 En vista deis resultats, tal com afirma Thsell, el Congrés va servir per homologar 

Espanya en l'ambit catolic internacionaP9 

Ara bé, aquesta dualitat entre un acte religiós i !'extrema politització que va fer-ne 
el Govem franquista es constata entre alguns laics. Per citar-ne un exemple, són alli<;:onadores 
les opinions d'Antoni Bascompte Balarbé,llavors un jove catolic vinculat a les congregacions 
marianes, aAcció Católica i, més tard, a l'ICESB, pe! que fa al Congrés Eucarístic: 

"L'any 1952, es va celebrar a Barcelona el Congrés Eucarístic Internacional. Va 
tenir malta importancia. Fou un esdeveniment religiós de primer ordre. Recordo el 
Cardenal Tedeschini avan(:ant lentament i majestuosament, en un carruatge agen(:at 
expressament, vers la nova plaf:a Pius XII, on /'esperaven una multitud de persones, 
encapf:alades pe/ Govern sencer, davant el qua/ hi havta el Caudülo.El caracter religíós 
del jet jo u, tanmateix, mistificat pe/ nacionalcatolicisme de /'epoca. Els visques a jesús 
Sacramenta! i al general Franco eren simultanis, i no se sabia ben bé a qui és vtctorejava 
més, si Cristo el general-Jo m 'ho vaig passar molt malament. Recordo, com si jos ara, 
que volia deixar ben ciar, acompanyat del meu inseparable amic, en ]uli Torras, que 
a qui victorejavem era Crist i no el general. 

Aixo fou motíu d'algun petit aldarull amb algunes persones que ens envoltaven. 
Poca cosa, tanmateix, si tenim en compte els temps que vivíem. Fruit d'aquell Congrés, 
foren les Vivendes del Congrés, que, impulsades pe! doctor Modrego i seguides per una 
serie d'empresaris cristians, deixaren un record inesborrable en un bon nombre de 

75.BRUNET.M."l.a organización ... " Op. cit. 
76.A. D. XXXV Congreso Eucarístico Internacional, 12 de febrer de 1953 (pág. 13). 
77.Aixo es despren deis comentaris de l'ambaixador de la Santa Seu en aqueUs anys,Fernando Maria 

de CastieUa,citades a UDINA MARTORELL, S. Op. cit.:"l.o ha tratado todo su obispo con la secretaria de Estado 
directamente y a través de la nunciatura, y en la embajada apenas sabemos nada del Congreso." Borja de Riquer 
corrobora aquesta opinió de la no-interven ció govemamental en la concessió, així com el descontentament so
terra! per part del Govern, en no celebrar-se a Madrid. DE RIQUER, B. "El Congrés del nacionalcatolicisme". 
Dincs VILAR, P. (Dir.). Historia de Catalunya. Barcelona: Edicions 62, 1989 (pág. 206-207). 

78. MARTÍN DE SANTA OLALLA, P. De la Victoria al Concordato. Las relaciones Iglesia-Estado durante 

el primer Jranquismo (1939-I953). Ed. Laertes, 2003 (pág. 191-193). 
79.TUSELL,].Franco y los católicos. La política interior española entre 1945 Y 1957. Madrid:Aiianza 

Universidad, 1984 (pág. 254). 
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persones necessitades o de poca capacitat económica. Encara avui, és un barrí del 
qua! es pot sentir orgullosa la ciutat de Barcelona."80 

L'organització del Congrés 

Sens dubte, la gestació deis parametres d'organització del Congrés Eucarístic 
Internacional són unes de les claus que expliquen el posterior desenvolupament del 
Patronat deis Habitatges del Congrés Eucarístic. Ho expliquem. 

El 24 de maig de 1951, Santiago Udina Martorell, president de la Junta d'Homes 
d'Acció Católica de Barcelona des de 1943 i vocal de !aJunta Nacional d'Acció Católica 
i de !'Asociación Católica de Padres de Familia, va presentar un projecte d'organització 
general peral Congrés.81 

L'informe, un veritable exemple de gestió i d'enginyeria organitzativa,a banda de 
diferenciar secretaria, oficines, economía, organització, viatges, transports i propaganda, 
entre d'altres,desenvolupava també els aspectes economics de l'esdeveniment i deia que 
el Congrés crearia un romanent que podria ser destinat "a la construcció d'habitatges 
que substitueixin les miserrimes barraques deis nostres suburbis".82 

És una de les primeres definicions d'una voluntat que a poc a poc havia anat 
madurant entre les diferents associacions catoliques de la diócesi, especialment des de 
la Junta d'Homes d'Acció Catolica. Recordem el projecte de construcció d'habitatges, 
presentat el1945 per alguns membres del secretariat barceloní de !'Asociación Católica 
Nacional de Propagandistas. Segons l. Riera, Udina Martorell es va revelar comuna persona 
clau en l'organització del Congrés: 

"Va ser el factótum, l'organitzador, el dissenyador d'aquella mostra impressionant 
de catolicisme eucarístic."83 

Aquesta organització va comenc;:ar a prendre cos entre els últims mesos de 1951 
¡ els primers de 1952, amb la creació de la Junta Nacional peral Congrés Eucarístic de 
Barcelona. Estava formada per un patronat honorífic84 i per una comissió executiva 
nacional;85 les dues formacions responien més a una necessitat política que no a la 

80. BASCOMPTE,A.Memories obertes d'un catolic laic. Fent poble,fent país. Barcelona: Ed. Proa, 1995 

(pag.83). 
81.Aquesta documentació es pot consultar a les Carpetes del Congrés Eucarístic Internacional (CE!) 

núm. 1.1, 2.4, 2.6 i 1.4.Arxiu Diocesa de Barcelona. 
82. Carpeta del Congrés Eucarístic Internacional, núm. 2.6.Arxiu Diocesa de Barcelona. 
83. Vegeu RIERA 1. Op. cit (pag. 222). 
84. Formada pe! cap de l'Estat, Francisco Franco, el cardenal Prímat d'Espanya, el nunci del Papa, el pre

sident de les Corts, el ministre d' Afers exteriors, el de justícia, el bisbe de Madrid-Alcalá i tots els arquebisbes 

espanyols. 
85. Constittüda pe! bisbe Modrego,el bis be d'Ereso coma Consiliari General de l'Acció Católica Es pan

yola, el bisbe auxiliar de Madrid-Alcalá, el dega de la Rota de la Nunciatura Espanyola, el dega de la Catedral de 
Madrid, el presiden! de la junta tecnica d'Acció Católica Espanyola,els presidents deis consells superiors de les 
quatre branques d'Acció Católica, el president del Consejo Supremo de Adoración Nocturna Española, el pre
sident de la comissió permanent de la Confederació Espanyola de Congregacions Marianes, el president de l'A· 
sociación Católica Nacional de Propagandistas, el president de la Confederación Católica Nacional de Padres 
de Familia, el president de la Federación Católica de Maestros Españoles, el secretari de la direcció central d'Ac
ció Católica, com a secretari, ¡ el presiden! de !ajunta Diocesana d'Acció Católica de Barcelona, com a sotsse

cretari. 
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resolució d'aspectes organitzatius i economics. Per tal de resoldre aquests assumptes, el 
marc;: de 1952, Modrego va formar dos organs efectius: l'anomenada Comissió Executiva 
Local (CEL) i la junta general del XXXV Congrés Eucarístic Internacional, i va designar
ne els membres. Paral·lelament, es va crear I'organ d'administració i gestió que va canalitzar 
tots els aspectes referents al Congrés entre la comissió executiva i les diverses comissions 
de treball que es van articular. La CEL estava formada per un delegat episcopal, un subdelegat 
episcopal, el president-secretari de la secretaria general del Congrés, set vocals més, i un 
president executiu, amb funcions de gestor. El president d'honor d'aquesta comissió va 
ser el bisbe Modrego. 

Hi havia representants eclesiastics pero també laics, membres d'organitzacions 
vinculades a l'Església com Acció Católica i Asociación Católica de Dirigentes, les 
congregacions marianes i !'Asociación Católica Nacional de Propagandistas, entre d'altres. 

També comptaven totes amb elements de la burgesia industrial i financera barcelonina, 
d'inspiració catolica.86 

La comissió executiva va ser la responsable principal de totes les activitats relatives 
al Congrés, tant abans comen el moment de la celebració.També va canalitzar les iniciatives 
que es decidien en les comissions i seccions que formaven l'organització de l'esdeveniment, 
rebudes des de la secretaria general del Congrés. Distribula les tasques a realitzar, arbitrava 
en assumptes de competencia dubtosa o múltiple, controlava l'aparell dogmatic i les 
publicacions, exercia el control pressupostari de les activitats i tractava els diferents 
assumptes derivats del protocol. 

Des d'aquest organ de gestió es van articular cinc comissions: d'hisenda, doctrinal, 
de litúrgia, d'art i la delegació episcopal d'organització i propaganda. La direcció anava 
a carrec d'un eclesiastic,i la presidencia, d'un laic membre de les organitzacions catoliques 
esmentades abans. 

Les comissions es dividien, a la vegada, en subcomissions, seccions i subseccions, 
que articulaven una jerarquització de les tasques a desenvolupar i ordenaven de forma 
disciplinar l'organització del Congrés.Aquesta jerarquització tenia molta semblanc;:a amb 
la de l'Església d'aquells anys i, per tant, era molt adient.A la taula 6.1 es mostra la 
complexitat de l'organització d'aquestes comissions. 

Per acabar, cal destacar !'existencia de la comissió consultiva del XXXV Congrés 
Eucarístic Internacional, que va comptar amb la presencia de destacats membres de la 
vida civil barcelonina. Estava presidida per Ramon Albó i, entre els vocals, cal destacar 
Mariano de Foronda, Rafael del Río del Val, el Marques de Sentmenat, el Baró de Viver, 
Manuel Ríos Ríos, Miquel Mateu Pla,JoséAiberto Despujol, els diferents presidents i degans 
del col·legis professionals de la ciutat, el director de la Caixa de Pensions pera la Vellesa 
i d'Estalvis, i els empresaris Luis Riviere Manent,José Sanglas,Ánge!Traval, Gaetano Marfá, 

86. la CEL va estar formada pe! bisbe Modrego, president d'honor i maxim responsable; Mn.). Serra 
Puig,delegat episcopal; Mn.A. Pech i Ferrer,sotsdelegat episcopal; Mn. Faustino Illa, secretari general del Congrés 
i responsable de la Secretaria General; el Rev. Á. Fabregas Grau, sotssecretari general i director de !'oficina 
tecnica de publicacions; Santiago Udina, president executiu, amb funcions més própies de gestor o gerent. La 
presencia de Iaics va estar representada per Joaquín María de Nada!, PedroAragay Muxí, Rosendo Pich Saladrigas, 
José María Vida! Bosch, Ramon Pintó Oliveras i FredericAmatArnau.Vegeu:Boletín Oficial del Obispado de Bar
celona, de mar<; de 1952.1 també: MUÑOZALARCÓN, E; MARTÍ BONET,]. M. i CATALÁN CATALÁN, f Op. cit. 
(pag.374). 
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i financers i advocats com Francisco de Asís Condominas,Narcís de Carreras i]osé María 
Trías de Bes. 

Els canvis urbans provocats pel Congrés Eucaristic87 

Sembla evident que un acte de la magnitud del Congrés Eucarístic i, sobretot, 
emmarcat en les coordenades históriques tan especials de la Barcelona d'aquells anys, va 
servir per a la realització de diversos canvis urbans.Alguns només van tenir lloc mentre 
se celebra va el Congrés. En són un exemple els que va promoure la cornissió d' organització 
i !'oficina de premsa en articular unes iniciatives relacionades ambla recepció deis 
assistents i l'ordenació deis transports; va potenciar d'altres actuacions contactant amb 
els organismes oportuns i, per compte del Ministeri d'lnformació i 1\Iri.sme, es van col-locar 
més de quaranta quilómetres de gallardets als carrers i balconades i es va fer la il-luminació 
deis espais ciutadans principals i deis que havien de ser escenari deis actes.Aquest fet va 
su posar una recuperació psicológica ciutadana, com ho va ser l'inici de la retirada de les 
cartilles de racionament,l'abril de 1952.88 

Pe! que fa a les obres d'infraestructura urbana hem de diferenciar les que es van 
realitzar a ciutat i les que van afectar directament els espais del Congrés. O' entre les 
primeres, cal destacar l'elaboració d'un pla d'hotels;89 les obres d'adequació d'espais 
verds i !'obertura d'algunes vies,més d'abast propagandístic que efectives,i algunes amb 
un marcat oportunisme. lndirectament, la celebració d'aquest esdeveniment va motivar 
l'ampliació de la Iínia de metro, no només per cobrir els deficits de transport durant el 
Congrés, sinó per satisfer les necessitats d'una Barcelona que constnüa els primers polígons 
d 'habitatges més enlla de la trama de l'Eixample de Cerda. Encara més indirectament, es 
van accelerar les millores a l'aeroport,90 concretades en notóries millores de les instal-lacions 
i les pistes,i la construcció de la nova terminal de passatgers a la pla<;;a d'Espanya.Aquesta 
política d'obres de remodelació i millora s'explica perla injecció económica que va 
suposar un credit del Ministeri d'Obres Públiques, valorat en més de 72 milions de 
pessetesY1 Una bona part d'aquesta quantitat es va destinar a l'adequació deis espais on 

87.Text resumit de: CHECAARTASU,M."Eis efectes urbanístics del XXXV Congrés Eucarístic Interna
cional de Barcelona." Dincs Barcelona i l'espai catata. Cíutat i articulació del territori.Actes del !V C011grés 
d'História de Barcelona. Barcelona, 1995;i CHECAARTASU, M."la celebració del XXXV Congrés Eucaristic In· 
ternacional a Barcelona (1952) a les Corts. húci de l'ei.x urbanístic de la pla"a Pius XII". Dinsljornades de re
cerca histórica de les Corts. Barcelona, 14 i 15 de mar<; de 1997.Ajuntament de Barcelona, Quaderns de I'Arxiu 
del Dte. de Les Corts, núm.3, 1998 (pag. 345-357). 

88.Aquesta sensació queda transmesa perfectament en l'article de Destino, núm. 773, de 31 de maig 
de 1952. titula! "las Luces de Congreso Eucarístico" ,en que se cita:" El primer homenaje lumínico que rinden 
los barcelo>Zeses al recobrar su jeran¡uía de kilovatios perdida, ciertamente >ZO podía haber puesto proa 
a tan loable servicio". 

89. En aquest sentit, cal assenyalar l'execució d'un seguit d'establiments com !'Hotel Colon, inaugura¡ 
en les vigílies del Congrés;Avinguda Palace, inaugurat ell5 de maig de 1952, i onze més (Arycasa, Manila, etc.) 
que ho van fer entre aquest dia i el 25 de maig de 1952.Aitres hotels, com el Park, obra d'Antoni de Moragas, 
hem d'emmarcar-Ios en aquest pla. FABRE,]. i HUERTAS CIAVERIA,]. M. Noticiari de Barcelona. Barcelona, 
1991 (pag. 233 i següents). 

90. FABRE,]. i HUERTAS CIAVERIA,].M. Op. cit. (pag. 233 i següents). 
. 91. L'Ajuntament de Barcelona va rebre una aportació valorada exactament en 72.700.874 pessetes. 

MARTIN DE SANTA OLALIA, P. Op. cit. (pag. 191-192). . 
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havia de tenir lloc el Congrés, especialment a la zona de la Diagonal. L'aprofitament 
d'aquell espai urba s'ha d'entendre des de dos punts de vista: d'una banda, l'Ajuntament 
era el propietari de molts terrenys propers a l'espai on s'havia de construir la futura zona 
universitaria, i d'altra banda, hi havia la voluntat de perllongar l'avinguda Diagonal com 
a eix vertebrador de la ciutat.Aquests dos fets explicarien, en part, la creació de la pla<;;a 
Pius XII, eix deis actes del XXXV Congrés Eucarístic Internacional de Barcelona. 

La presencia de públic al carrer va ser massiva. Es parla d' actes amb més d'un milió 
d'assistents, i que van reunir 800 seminaristes, 12 cardenals, 300 bisbes de 77 palsos i 
15.000 sacerdots, així com la compareixen<;;a en pie del Govern i els seus ministres amb 
el dictador al capdavant. Com ha assenyalat !'historiador García de Cortázar, es ratifica va 
una perfecta unió entre l'Església i I'Estat,pero també esdevenia el zenit del nacionalcatolicisme 

a Espanya.92 

92. GARCÍA DE CORTÁZAR, E "la Iglesia". Dins Historia de España Menéndez Pida/, Vol. XLI, La 
época de Franco (1939-1975).Política, Ejército, Iglesia, Economía y Administración. Madrid: Espasa-Calpe, 

1996 (pag. 384-442). · 
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L' Associació Catolica de Dirigents. 

Entitat impulsora del Patronat --·--
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De la mateixa manera que el bisbe Modrego va ser una figura protagonista en la 
creació del Patronat, especialment a nivell ideológic, també ho va ser 1' Associació Católica 
de Dirigents. Sota aquesta entitat es van emparar un seguit d'industrials, advocats i altres 
professionals, alguns de fortes creen ces católiques i amb contactes més o menys reeixits 
amb el poder local fraquista, per articular el procés que culmina amb la creació del 
Patronat deis Habitatges del Congrés. En les Iínies següents, fem un repas a la formació i 
el desenvolupament d'aquesta entitat.93 

Un primer intent frustrat: !'Asociación Católica de Patronos 
y Dirigentes de Empresa 

Els primers intents de constituir una associació católica formada per empresaris, 
directius d'empreses i professionals d'alta qualificació vinculats al món empresarial es 
van donar a les acabelles de 1943, en el si del secretariat de Barcelona de !'Asociación 
Católica Nacional de Propagandistas (ACNP).94 

Aquesta entitat havia nascut el 1908, organitzada pel jesuita ÁngelAyala, i va tenir 
com a primer president Ángel Herrera Oria, aleshores encara laic; va ser el principal nucli 
católic que va avalar la creació de l'Estat franquista, dotant-lo de legitimitat a través d'un 
corpus legislatiu elaborat en bona part per propagandistes incardinats en quadres 
ministerials, administracions provincials i municipals, empreses diverses, entitats de credit 
i la universitat i l'ensenyament, en general. Els propagandistes es van convertir en els 
valedors del sector católic davant de les altres famílies presents en els diferents governs 
franquistes, sempre al servei de les directrius emanades de la jerarquía eclesiastica. Les 

93. Una primera aproximació a aquest capítol es va presentar a: CHECAARTASU, M. "La Asociación ca
tólica de dirigentes: empresariado católico en la Barcelona del Franquismo". Dins Actas VI Encuentro de inves
tigadores sobre el franquismo. Universitat de saragossa, novembre de 2006 (pag. 534-548). 

94. Sobre aquesta organització, vegeu MONTERO,]. R. "Los católicos y el nuevo estado: Los perftles 
ideológicos de laACNP durante la primera etapa del franquismo". Dincs FONTANA,]. (F.d.).España bajo el fran
quismo. Barcelona, Crítica, 1986 (pag. 100-1 22); CHlAKI,W. La asociación católica nacional de propagandis
tas y la juventud católica en España (1923-1936).Tesi doctoral dirigida per E Montero, Universidad de Alcalá, 
2001; WATANABE, C. Confesionalidad católica y militancia política: La Asociación Católica Nacional de 
Propagandistas y la juventud Católica Española (1923-1936), 2003 (pag. 448); MONTERO, M. Histo>·ia de 
la Asociación Católica Nacional de Propagandistas. La construcción del Estado Co>ifesional, 193 6-1945. Tom 
!l. Pamplona: Ediciones de la Universidad de Navarra, 1993; ORDOV ÁS,]. M.Historia de la Asociación Católica 
Nadonal de Propagandistas. De la dictadura a la Segunda República, 1923-1936 Tom l. Pamplona: Ediciones 
de la Universidad de Navarra, 1993; HERMET G. Los católicos en la España franquista. Los actores del juego 
político. Vol l. Madrid: C1S, 1985 (pag. 244-260); MONTERO DIÁZ, M. La Asociación Católica Nacional de Pro
pagandistas a través de su Boletín (1936-1945). Tesi doctoral, 1991. Faculta! de Comunicació, Universitat de 
Navarra; MONTERO, M. "LaACN de P y la reconquista intelectual de la Universidad (1939-1945)". Dones A. D. 
El Régimen de Franco. Madrid: UNED, 1 993; MONTERO DIAZ, M. Cultura y comunicación al servicio de un 
régimen. Historia de laACN de P entre 1945 y 1959. Pamplona: EUNSA, 2001 ;SÁNCHEZ-RECIO, G."La asocia
ción católica nacional de propagandistas y la política española en el siglo xx". Dins Ca/endura, vol. 5, 2002 
(pag. 93-1 1 3); SAÉZ ALBA,A. La Asociación Católica Nacional de Propagandistas y el caso de «El Correo de 
Andalucía•. París: Ruedo Ibérico, 1974. 
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causes addu!des per a aquesta iniciativa van ser expressades per la citada entitat de la 
forma següent: 

"Haciéndose eco del deseo manifestado por su Presidente, el de la junta nacional 
de laACNP, y siguiendo las consignas de protección al obrero y al necesitado emanadas 
desde la autoridad episcopal, colaborando a zas tareas del secretariado social de la 
junta diocesana de acción católica, tiene el honor de presentar un proyecto de estatutos 
de una asociación católica de patronos y jefes de empresa."95 

Per tot seguit, justificar-se: 
"La labor apostólica en el orden profesional de la industria y el comercio habrá 

de abarcar todos los sectores: desde el propietario de empresa hasta el último peón o 
dependiente, pero ello es imposible, si no se realiza metódicamente, con una razón y 
una vía que vaya primero a la clase dirigente, para que ésta cuando esté caldeada 
con el juego apostólico logre inflamarlo en los restantes sectores. El trabajo que se ha 
de acometer es arduo y nada fácil. Pero, si conseguimos que un grupo patronal sienta 
en católico y actúe de acuerdo de tales sentimientos, si logramos formar los equipos 
realizadores o implantadores de zas Encídicas sociales, habremos hecho realidad más 
de la mitad de nuestros propósitos." 

Comes pot observar, els propósits d'aquesta entitat anaven més enlla de la difusió 
de la doctrina social de I'Església i s'emmarcaven en les finalitats propies deis propagandistes. 
Una elit que, a través de la seva posició de poder i privilegi en els ambits més diversos 
de la societat, mirava de ser el motor de possibles canvis, sempre submisos i complint les 
directrius de l'Església.Aquesta submissió comportava la justificació del regim dictatorial 
i, fins i tot, el desenvolupament d'una teoría política, emparada en un corpus legal, i creada 
i articulada des deis cenacles propagandistes. Dura a terme l'acció al llarg de les dues 
primeres decades del regim franquista i s'incorporara a llocs governamentals de diferent 
grau, des de ministeris fins a drrecs municipals, a les empreses més diverses, a la banca, 
a la universitat i a d'altres nivells de l'ensenyament, tant públic com privat.96 Les finalitats 
de la nova entitat, reafirmen el que acabem de descriure: 

"1 o Conseguir la propia santificación de los miembros. 
2a La formación espiritual y social de los mismos en zas enseñanzas contenidas 

en las encíclicas sociales de los pontífices, tanto promulgadas como zas que puedan 
en un futuro promulgarse para doctrina del mundo católico patronal y obrero." 

Pe! que fa als membres, podien ser-ne: 
"Los dueños de empresas individuales, los socios de las empresas sociales de 

tipo personal, los grandes accionistas de las empresas anónimas y quienes ejerzan 
funciones de alta dirección en toda clase de empresas sociales." 

95."Asociación Católica de Patronos y Dirigentes de Empresa, Estatutos y documentación anexa, Caja 
n• 5",Asociaciones, entidades e instituciones.Arxiu Diocesa de Barcelona. 

%. Guy Hermet ho descriu perfectament:"l.aACNP es el prototipo de las asociaciones de laicos con· 
cebidas para la élite católica, representada en particular por los brillantes ex alumnos de los mejores colegios 
religiosos. Individuos a los que se trata de modelar de tal manera que lleguen a ser la 'levadura' de los grupos 
dirigentes. Fieles a los deseos de la Iglesia, en sectores de la economía, de la cultura, de la administración y la 
política."Vegeu HERMET G.Los católicos en la España franquista. Los actores del juego político. Vol l. Madrid: 
CIS, 1985 (pag. 245 i següents). 
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El 4 de gener de 1944, el vicari general de Barcelona, José Morera, i el canceller 
secretari del bisbat, Lluís Urpí Carbonen, van remetre una nota al secretari-president del 
grup d'ACNP de la ciutat, Francisco de Asís Manich, en que se li soJ.licitava que reexpedís 
els estatuts al consiliari de l'ACNP i de la Junta Diocesana d'Acció Católica, Mariano 
Vilaseca Terradellas, perque donés: 

"su ilustrado parecer acerca de zas ventajas o inconvenientes que estime haya 
de reportar la erección canónica de la asociación." 

Es tractava,sens dubte, d'una formalitat perno trencar el consens jeclrquic d'Acció 
Católica, tan habitual en aquells anys. No en va, molts propagandistes ocupaven drrecs 
a les juntes diocesanes i parroquials d'Acció Católica. 

La res posta del consiliari VIIaseca va anar en aquesta línia: 
"Creo que esta entidad puede reportar grandes bienes a patronos y obreros. Lo 

fundamental es que sea una filial de AC para que ésta pueda controlar a aquélla. "97 

Finalment,després de gairebé un any de deliberacions, el 15 de marc; de 1945 el 
bisbe aprovava els estatuts de !'Asociación Católica de Patronos y Dirigentes de Empresa. 

La demora es pot explicar perla falta de dedicació del secretari de l'ACNP a 
Barcelona, Francisco de Asís Manich. El nomenament d'un nou secretari per part de la 
presidencia a Madrid d'ACNP, Fernando Martín Sánchez:Julia, que ocupava el cirrec des 
de 1935 i que, a més,era vocal de la junta tecnica nacional d'Acció Católica, solucionara 
el problema de la falta de secretari i, per tant, d 'efectivitat en la tasca de !' entitat católica. 
L'elecció, el 19 de febrer de 1945, del jurista i aleshores president de !'Apostolado del 
Mar, Francisco de Asís Condominas Mascaró,d'entre al tres dos candidats, Federico Udina 
Martorell, secretari de la Junta d'Homes d'Acció Católica, i el metge Joaquín María de 
Nada!, propagandista des d'abans de la Guerra Civil i antic secretari de Francesc Cambó, 
rellanc;aci !' entitat, si més no, puntualment. 

Convé esmentar que en el moment de l'aprovació de la nova entitat patronal, el 
secretariat de l'ACNP a Barcelona tenia 28 socis, que referenciem en la quadre 3.1. 

Quadre 3.1. Socis del Secretariat de !'Asociación Católica Nacional 
de Propagandistas el 1945 

No m 
Balius Hidalgo de Quintana,José María 
Casanova FernándezAlfredo 
Casas Ribalta, Ramon 
Carreras Guiteras, Narciso de 
Colldeforns Ferrer, Vicente 
Condominas Mascaró, Francisco de Asís 
Dalmases Jordana,Joaquín 
Ferrer Maluquer, Manuel 
Fi!ella,Jaime 
Jover Nunell, Luis 

Tipus de soci 
Numerari 
Numerari 
Inscrit 
Protector 
Inscrit 
Numerari 
Inscrit 
Inscrit 
Inscrit 
Protector 

97. "Asociación Católica de Patronos y Dirigentes de Empresa, Estatutos y documentación. Caja n' 5" 
Asociaciones, entidades e instituciones.Arxiu Diocesa de Barcelona. 
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Luño Peña, Enrique Numerari 
Luque,José Emilio Numerari 
Manich Illa, Francisco de A. Numerari 
Martín Díaz, Germán Inscrito 
Nadal,]oaquín María de Numerari 
Ramos Fernández, Rafael Numerari 
Roig i Mas,Antonio Numerari 
Riudor Caro!, Luis Numerari 
Sastre Sastre, Sebastián Numerari 
Tallada Paulí,]osé María Protector 
Trias de Bes Giró, Federico Numerari 
Trias de Bes Giró,Juan de Dios Numerari 
Udina Martore!l, Federico Numerari 
Udina Martorell, Santiago Numerari 
Vilaseca Terrade!las, Mariano Consiliari 
Vilaseca Marcet,]osé Maria98 Numerari 
Font de la Calzada,]. Ramon lnscrit 
Peray Orte, Laureano Inscrit 
Font: "Documentos ACNP en Caja n• 5". Asociaciones, entidades e instituciones. Arxiu 
Diocesa de Barcelona. 

La nomina ens mostra un repertori ben ampli de personatges vinculats al món de 
!'empresa, juristes i advocats de l'Estat, notaris, professionals !iberals i persones molt afins 
al regim, i situades en llocs aparentment tan distants com el rectorat d'una universitat i 
la direcció general d'una caixa d'estalvis. 

És molt probable que la nova associació tingués una vida atenuada perles di.fi.cultats 
de reunió i de conciliar l'activitat professional deis qui en formaven part. El nombre 
d'associats també era limitat, si tenim en compte que molts provenien de l'ACNP i que 
el nombre de propagandistes de Barcelona, en re!ació amb els que existien en altres 
secretariats diocesans, era jade per si mateix escas.99 

Aquesta situació de certa letargia va semblar reactivar-se amb !'entrada de nous 
propagandistes, més imp!icats, com ara membres de !aJunta Diocesana d'Homes d'Acció 
Católica i al tres persones no vinculades a l'ACNP, pero, evidentment, catoliques i vinculades 
a l'associacionisme laic del moment.També deurien ser un esperó important les demandes 
exp!ícites que havia efectuat Modrego des de la seva labor pastoral, quant a la mobilització 
deis patrons i empresaris pera la resaludó de les diferents problematiques socials.Aquestes 
pastorals, no feien altra cosa que recollir les opinions del Papa Pius XII. 

Efectivament, el Papa faca en aquests anys nombrases declaracions respecte de la 
fundó i l'acció de la societat que han de dura terme e!s empresaris i directius de les 

98. En aquells anys era un jove advocat de l'Estat, número 1 de la seva promoció. 
99. Segons SaézAiba, el 1940 hi havia a Espanya 580 propagandistes;el 1950, el nombre es va incre· 

mentar fins a 720. En tots dos casos, i tenint en compte els 28 associats "barcelonins" consignats el 1945, repre· 
semen el 4,82% i el 3,88% del total, respectivament. Vegeu SAÉZALBA,A. Op. cit. 
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empreses. De totes les declaracions que sobre aquest tema va realitzar, n'exposem dos 
exemples. 

En !'audiencia que va concedir als 400 delegats del congrés internacional d'Unión 
Internacional de Asociaciones Patronales (UNIAPAC), celebrat a Roma el maig de 1949, 
Pius XII e!s parlava en els termes següents: 

"Muchos industriales como vosotros -algunos no católicos- han declarado 
expresamente en muchas circunstancias que sólo la doctrina social de la Iglesia es 
capaz de dar todos los elementos esenciales para la solución de la cuestión social. 
Seguramente que la aplicación y puesta en marcha de esta doctrina no pueden ser 
obra de un día. Su realización exige de todos los partícipes una claridad sabia y 
previsora, a la vez que una fuerte dosis de buen sentido y de buena voluntad. Reclama, 
sobre todo, de ellos una radical reacción contra la tentación que acosa a cada uno a 
buscar su propia ventaja a costa de los demás participantes, sea cualquiera la 
naturaleza y forma de la participación, y del bien común. Requiere, finalmente, un 
desinterés tal que solamente puede ser inspirado por una auténtica virtud cristiana 
y sostenido por la graciosa ayuda de Dios." 100 

Tres anys més tard, en un discurs pronunciat durant la celebració del cinque 
aniversari de la italiana Unión Cristiana de Directores de Empresa, el gener de 1952, 
s'expressava així: 

"En cuanto a vosotros que estáis resueltos a introducir el factor humano en 
todas partes, en la empresa, entre los diversos grados y tareas que la componen, en 
la vida social y pública por medio de la legislación y de la educación del pueblo; 
vosotros tratáis de transformar la masa que permanece amorfa, inerte a merced de 
agitadores interesados, en una sociedad, cuyos miembros divididos entre sí, constituyen 
cada uno, según su función, la unidad de un solo cuerpo". 101 

Queda dar que les directrius vaticanes respecte del papera seguir pels empresaris 
i directius esta ven marcades per una acció concreta en algun deis diferents aspectes del 
que, de forma generalitzada des de la jerarquia, s'adjectivava de "problema social". En el 
XLIV Congrés Nacional de l'ACNP, celebrat el 1949, els propagandistes marcats perla 
submissió a les consignes del cap de l'Església, en deixen sentir la influencia. Les pon endes 
presentades pels diversos secretariats marquen, com a mínim, la presa de posició deis 
propagandistes en els temes més diversos, especialment en el paper que havien d' ocupar 
els empresaris, pero també en qüestions com el problema de l'habitatge (ponencia 
presentada pe! secretaria! de Lleida) i la partid pació en les tómboles benefiques (ponencia 
presentada pe! secretariat de Vigo). 102 

Naixement de !'Asociación Católica de Dirigentes 

Tot aquest conjunt de fets ajuden a explicar la sol·licitud de modificació d'estatuts 
de !'Asociación Católica de Patronos y Dirigentes de Empresa, formulada el 26 de 

100. Citat a "El Papa Pío XII a los patronos". Dins Fomento Social, vol Iv, núm. 16, octubre-desembre 

de 1949, Madrid (pag. 387-392). 
101. Extret d'Ecclesia, 552 (9-2-1952). 
102. Carpeta Diversos. Fondo Patronato Diocesano del Hogar (particular). 
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setembre de 1950. Durant el mes de novembre, els estatuts van ser revisats pel fiscal 
eclesiastic de la diócesi i pel consiliari de !aJunta Diocesana d'Acció Catolica.Així, el 
25 de gener de 1951, s' erigía canonicament 1 'Asociación Católica de Dirigentes, resultar 
de la refosa de l'associació patronal, creada el1945, i el8 de febrer se n'aprovaven els 
estatuts. 

Els can vis estatutaris eren significatius respecte deis anteriors. D'una banda, la nova 
associació era qualificada d' u entidad marginal de Acción Católica" i havia de tenir a la 
junta un representant del secretariat social de !ajunta Diocesana d'Acció Católica. D'altra 
banda, les fmalitats i els objectius es concreta ven en: 103 

u l. Desvelar la conciencia católica de los empr~sarios y dirigentes 
a. Desarrollando el concepto de catolicismo social 
b. Promoviendo su actividad en el campo económico social, hacia la práctica 

de: 
i. La moral privada en el orden personal 
ii. La justicia social en sus relaciones con los trabajadores 
iii. La moral profesional en sus relaciones con los dientes 
iv. Los demás deberes que les incumben por su posición predominante 

y dirigente dentro de la sociedad actual. 
c. Divulgando el concepto orgánico de empresa 

2. Estudiar y aplicar las iniciativas que la cristianización y bumanización 
del trabajo exigen y las circunstancias aconsejen y permitan. 

3. Fomentar, proteger y patrocinar las obras sociales adecuadas y urgentes, 
para corregir y subsanar los estados de necesidad social." 

Per acabar, cal destacar els canvis en !'organigrama de l'entitat.Ara es designaran 
uns organs rectors, formats per una assemblea, un consell directiu i un consell executiu. 
Pero peral compliment de les finalitats de l'entitat es crearan unsuorgans menors" formats 
per branques professionals, comissions tecniques i patronats. 

Aquests organs, especialment els patronats, expliquen la seqüencia legal de gestació 
del Patronat deis Habitatges del Congrés Eucarístic i la seva dependencia directa amb les 
estrategies i directrius que es prenguessin des de !'Asociación Católica de Dirigentes.Així 
mateix, la nova entitat recollia plenament les línies que des de l'Església i des del Vatid 
es marcaven respecte del paper que havien de tenir en la societat els empresaris i els 
quadres dirigents. 

Seguint les crides pastorals de Modrego pel que fa a una actuació directa en la 
societat, sobretot en relació amb la falta d'habitatge, aquesta entitat va acabar sent 
l'instrument on canalitzar les inquietuds episcopals. 

El12 de desembre de 1951,gairebé un any després de la sevaconstitució,l'entitat 
tenia 121 socis. Comes pot observar al quadre 3.2., els associats formaven un conjunt 
ben divers d'empresaris del textil, metal·lúrgics i banquers, amb ciares vinculacions a 
diverses institucions i corporacions empresarials, així com advocats i al tres professionals 
liberals. 

103. "Estatutos Asociación católica de dirigentes. Caja n" 5" Asociaciones, entidades e instituciones. 
Arxiu Diocesa de Barcelona. 
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Quadre 3.2. Socis de !'Asociación Católica de Dirigentes, el desembre de 1951 

No m 

Alegre Vancells, Ramon 
Arderiu Payerols, Raimundo 
ArgentéTarancon,José María 
Arnella, Salvador 
Aurell Rigol, Martín 
Baget Firmat, Ricardo 
Baladia Mestre, Francisco 
Balcells Gorina, Santiago 
Balcells Morató,]osé 

Balius Hidalgo de Quintana,]osé Maria 
Batalla Serret, Ricardo 
Batlle Matabosch Ramon 
Baurier, Manuel 

Baviera Miquel, Eduardo 
Berenguer Janer, Ignacio 
Bertran Güell, Felipe 

Bertrand Coma, Eduardo 

Botey Riera,José 
Brujas Planas, Mariano 
Camps Sapés,Juan 
Canals Tamas, Ignacio 
Caralt Planas, Luis 
Caralt Puig, Delmiro 

Cararach Oliver,]osé 
Casacuberta Cumellas, Ignacio 
Casanovas González,]osé María 
Casas Canudas,Juan 
Condominas Valls, Francisco de Asís 
Cornet Jaumandreu,]osé María 
Cuatrecasas,Joaquín 
Dausa Da usa, Narciso 
De Ahumada Gua!, Luis 
De Casanova Fernández,Alfredo 
De Dalmau Casals, Casimiro 
De Jaumar De Bofarull, Francisco 
De la Chica Lanzas,José 

Activitat 

Industrial textil-Terrassa Industrial, SA 
Advocat 

Industrial textil -Aurell y Armengol, Cía. 

Arquitecte 
Industrial textil. Vocal d 'Algodonera de 
Cataluña, SA (1947) i CEPANSA 
Industrial textil. Vocal de la CITA 

Industrial textil - Industrial Baurier, SA. 
Secretari d: Algodonera de Cataluña, SA 
(1947) 

Conseller d'Asland, Ferrocarriles Catalanes. 
President de la Sociedad de Amigos del País 
Conseller de Lorca Industrial i 
Industrias Perfeccionadas, SA 
Industrial textil.Vocal de la CITA i la SECEA 

Industrial textil -Algodonera Canals, SA 

Vinculat a Hilaturas Caralt Pérez,SA. Cineasta 

Industrial textil. Vocal de la CITA i la SECEA 

Advocat. President de !'Apostolado del Mar 

Industrial 

61 



De Semir Carroz,Jaime 

de Semir Carroz, Gabriel 
De Semir Rovira, Francisco 
Domingo Molina,]osé Maria 
Duran Balet,Alberto 
Elizalde Biada,Arturo 

Escalas Chamení, Félix 

Feliu Prats,José 

Ferran Thset,]osé 
Figueras Riera, Tomas 
Forns Torelló,Antonio 
Fusté Noguera,Antonio 
Fusté Noguera,]osé 
Galí Mareé, Francisco de Asís 
Gambús Rusca, Francisco de Paula 

García Gascón Marcet,Javier 
Gay de Montella, Rafael 
Gich Pi,José Maria 
Gomis Cornet, Enrique 
Guixa Pradell,José Oriol 
Humbert Rosas, José 
Humet Palet,Jacinto 
]orba Romanya, Emilio 
]over Nunell, Luis 
]over Pata, Eduardo 
]over Pata,Agustín 
Juncadella Burés,José Maria 

Uacuna Alemany, Rodolfo 
Lloveras, Santiago 
Malagrida Pons, Ramon 
Maristany Manén, Fetix 
Marsal Regard, Salvador 
Massó Soler,Juan 

Millet Maristany, Felix 

Advocat. President i conseller en diverses 
societats 

Advocat.Auditor de l'Armada 

Industrial automoció-Fábrica Española de 
Automóviles Elizalde-ENMASA 
President de la Cambra Oficial de Comer¡;: 
i Navegació de Barcelona. 
Conseller del Banco HispanoAmericano. 
President de SEAT (1950) i de 
Catalana Maritima 
Industrial de la confecció i comerciant -
Indústria Uinera, SA 

Industrial textil- Hilados y tejidos Fusté, SA 
Industrial textil- Hilados y tejidos Fusté, SA 
Arquitecte tecnic 
Director de la Banca Arnús-Gari. Vocal del 
consell de la Cambra Oficial de Comer¡;: i 
Navegació de Barcelona 
Industrial-García Gascón, SA 
Advocat 

Industrial textil - Hilaturas Guixa, SA 

Advocat 

Industrial textil - Industrias Burés, SA. 
President i conseller en diverses societats 

President de Massó y Carol, SA. 
Comercial Química Massó, SA y 
Derivados Comerciales, SA 
President del Banco Popular Español 
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Millet Maristany, Pedro A. 
Miserachs Rigalt,Antonio 

Misol Herrador, Pedro 
Mitjans Martínez, Federico 
Molas Pages,José 
Molas Pages, Manuel 
Muntadas Rovira,Vicente 
MurilloAlfaro, Cástula 
OrdeigTarrats, Francisco 
Pala Munné, Salvador 
Pañella Aldrufeu,]osé Maria 
Pérez Casanas,Joaquín Maria 
Perez López,José 
Pericas Biada,José Maria 
Pladellorens, Pedro 
Pons Llibre,Antonio 

Pons Rabal,Agustín 
Portabella Barrera,Juan 
Pou Montfort,Juan 
Ramon de Sampedro,]osé Maria 
Raventós Espona, Ramon 
Raventós Fatjó, Manuel 
Ribalta Urpí, Martín 

Ribas Seva,José 

Ribera Barnola,Joaquín 

Riera Bartra, Ignacio 

Riera Bartra,Juan 
Riera Sala, Rosendo 

Rifa Anglada,Jaime 
Rifa Puget, Rafael 
Rifa Rierola,]osé Maria 
Roger Gallés,Juan Maria 

Sampere Bas, Francisco 
Sampere Gorina,José Maria 
Schilt Blanch, Carlos 
Sitja,Juan 

Advocat. Membre de les Congregacions 
Marianes 
Industrial vinculat al grup Torras 

Industrial textil-La España Industrial, SA 

Industrial textil-Pala y Compañía 

Industrial textil -Hilaturas del Ter, SA 

Industrial textil-Manufacturas Pons, SA. 
Vocal de la SECEA (1961) 

Industrial textil-SA, Grober 

Industrial vitivinícola-Codorniu, SA 
Industrial obres i enginyeria. 
Hijos de]. Ribalta, SA, 
Constructora Diagonal, SA 
Cap provincial de la Falange, Director 
d'Auxilio Social i exregidor de l'Ajuntament 
de Barcelona 
Industrial metal·lúrgic-Metales y plateria Ribera. 
Conseller de SEAT (1950) 
Regidor de l'Ajuntament de Barcelona
Dte. 9 (1961) 

Conseller de Mineria Industrial Pirenaica i 
ENHER 
Industrial textil -Rifa, SA 
Industrial textil-Rifa, SA 

Industrial textil. Regidor ter¡;: familiar de 
I'Ajuntament de Barcelona (1951) 
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Sola Creus,Antonio 
Sola Escofet, Luis 
Sunyer Clara, Ramon 
Suris Fabregas, Francisco 
Terraza Martorell,Juan 
Tordera Caballeria,José 
Torrents Dalmau, Ángel 
Toscas Fargas,Valentín 
Trias de Bes, Federico 
Valls Taberner,José 

Notari 
Industrial textil-Manufacturas Valls, SA. 
Conseller del Banco Español de Crédito (1949). 
Vocal de la Cambra d'Indústria. 
Conseller en diverses empreses textils 

Vida! Gironella, Ignacio Industrial textil -Ignacio Vida! 
y hermanos, SA 

Vida! Gironella,José Industrial textil-Ignacio Vida! 
y hermanos, SA. Vocal de la CITA 

Vida! Gironella,Juan Industrial textil-Ignacio Vida! 
y hermanos, SA 

Vilumara Carreras,José Maria Industrial textil -Vilumara, SA 
Font: Informe de la Asodadón Católica de Dirigentes al Excmo. obispo de Barcelona D. 
Gregario Modrego a raíz de la exhortación pastoral sobre la vivienda. Congrés Eucaristic 
Internacional, Carpeta núm. 45.Arxiu Diocesa de Barcelona, i elaboració propia. 

La nomina no només enquadrava alguns propagandistes,membres de !'Asociación 
Católica de Patronos· y Dirigentes de Empresa, com ara Luis Jover Nunell, Federico Trias 
de Bes, Francisco Condominas i José Maria Balius, sinó també membres destacats de la 
Falange a la província de Barcelona, com ara Ribas Seva o Gai de Montella, i industrials 
que hauriem de qualificar de"catalanistes", com Escales Chamení o Felix Millet Maristany, 
que havien estat responsables de la CornissióAbad Oliba per I'entronització de la Mare 
de Déu de Montserrat el 1947. 

Es tractava, dones, d'una entitat que a cobert de I'Església convoca una bona part 
de I'empresariat barceloní de !'epoca. En els primers anys va estar assignat consiliari 
Narcís Jubany, 104 fms que va marxar al bisbat de Girona i va ser substitui:t per Juan Ventosa 
AguiJar. L'entitat es va afiliar el 1954 aAcció Social Patronal, que depenia de la Junta 
Nacional d'Acció Catolica i va establir contactes ambla Unión Internacional de Asociaciones 
Patronales Católicas (UNIAPAC), a la qua!, més endavant, va integrar-hi un membre.Amb 
aixo, 1 'associació catalana se situava en el marc d'una organització internacional de patrons 
catolics que agrupava al tres associacions similars com ara la belga (Fédération des Patrons 
Catholiques), I'anglesa (Catholic Industrialist Conference) o la italiana (Unione Cristiana 
Imprenditori e Dirigenti). Un cop integrada en aquesta xarxa, va assistir a diversos 
congressos i actes que organitzaven. 

104. El mateixjubany,essent bisbe auxiliar de la diocesi i coma consiliari, va impanir,el21 de desem· 
bre de 1961, una conferencia que després esdevindria una publicació de I'ACD, amb el títol "Exigencias éticas 
que la empresa debe cumplir". 
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L' ACD va crear diversos economats en algunes empreses, va participar en accions 
benefiques a través de Charitas i va establir entitats filials a Manresa,Vic, Sabadell i Terrassa. 
La filial de Sabadell, per exemple, va ser creada al maig de 1958. 

El 1962 es va produir un can vi d' estatuts i el 1971, un altre. En aquest moment, el 
canvi estatutari no va significar ungir d'orientació notable, pero sí una modificació de 
la relació que mantenien amb els responsables de la dio.cesi i una major concreció deis 
objectius de I'entitat. Tot i així, el canvi més evident va ser el del nom, es va anomenar 
Asociación Cristiana de Dirigentes, i va esdevenir un entitat civil. L'últim canvi de junta 
va tenir lloc el 1983, i des de mitjan anys vuitanta va restringir al maxim les actuacions, 
fins a mantenir l'estat actual d'hivernació. 105 

Durant els més de trenta anys d'existencia, aquesta entitat va reunir una bona 
mostra de catolics, vinculats al món de !'empresa i els negocis,que participaven,directament 
i indirectament, en moltes accions que s'organitzaven des de di verses entitats corporatives 
catalanes; n' és un bon exemple la participa ció en la crea ció de la patronal PIMEC. Malgrat 
tot, es tractava d 'una entitat que no va saber renovar-se i que sempre es va sentir deutora 
de !'epoca i les finalitats que I'havien fet néixer. 

Juan Vidal Gironella, primer president de l' Asociación Católica de Dirigentes 

La primera junta de !'Asociación Católica de Dirigentes va designar presidentJuan 
Vida! Gironella (Vilassar de Mar, 1915-Barcelona, 2000). 106 Aquest graduat en Economía i 
Ciencies socials era soci de !'empresa familiar Ignacio Vida! Hermanos, SA, de Puig-reig. 107 

Una empresa assentada en els marges del riu Llobregat, creada el 1892 i que tenia una 
disposició de colonia industrial, en la qua! s'havien desenvolupat tot els serveis per als 
obrers seguint uns clars parametres paternalistes catolics. D'altra banda, era nebot de 
Vicent Vida! Casacuberta, fundador i mecenes del diari catolic El matí. 

Juan Vida! formava part de !aJunta d'Homes d'Acció Catolica i de la del Centre 
Moral i Instructiu de Gracia, entitat de la qua! va arribar a ser president entre 1950 i 
1960. 108 La presidencia de !'Asociación Católica de Dirigentes, drrec que va ocupar als 
37 anys, i sense interrupció fins al 1964, el va convertir en un referent pe! que fa a les 
actituds economiques, socials i culturals de I'empresariat catala en els anys cinquanta i 
seixanta (imatge 9.1 ). 109 Així, va ser patró fundador de I'Escola Superior d'Estudis d'Empresa 

105. MANENT SEGIMÓN,A. "Asociación Católica de Dirigentes". Dins Diccionari d'bistoria eclesias· 
tica de Cata1unya.Barcelona:Ed.Claret,2001.Vol1 (pag.154·155). 

106. Un apunt biogriúic de Vida! Gironella el trobem a MANENT SEGIMÓN,A. "Vida! Gironella,juan". 
Dins Op. cit. Vol 3, (pag. 666) i a V ÁZQUEZ CRESPO, A. Quién es quién en/a Iglesia de España. Ediciones PPc, 

1972 (pag. 305). 
107. L'empresa havia estat fundada pe! seu pare, Ignacio Vida! Casacuberta, el1892. El 1932 va passar 

a ser una societat anonima.Actualment, forma part de les dependencies del museu colonia Vida! de la Xarxa 
de Museus de la Ciencia¡ la Tecnica de Catalunya. CABANA VANCELLS, E Fabriques i empresaris. Els cotoners. 
Vol Il, Barcelona: Enciclopedia Catalana, 1991 (pag. 343-344). 

108.A. D. Centre Morallnstructiu de Gracia. Recull historie, 1869-1994. Ed. Claret, 1993. 
109. La seva posició li va permetre la publicació,tot i que minsa,d'alguna de les seves idees quant a la 

posició de l'empresari catolic a la societat. Convé destacar dos petits treballs:"Un nuevo empresario para una 
nueva era América Latina", text d'una conferencia pronunciada a la seu d'Acció Social Patronal de Barcelona, 
el1962,i El dirigente espmiol en la encrucijada delprogreso,publicat el1959. 

65 



(ESADE), promoguda pels jesu!tes, i va estar en el primer consell patronal, de 1958 a 1966, 
de l'Institut d'Estudis Empresarials (IF5E),fomentat per persones properes a !'Opus Dei.110 

Va ser vicepresident de la Unión Internacional de Asociaciones Patronales 
(U.N.LA.P.A.C.) i va participar en diversos congressos d'aquesta organització_lll També 
va ser fundador i directiu de la patronal Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (PIMEC). 

A partir deis anys setanta va concentrar l'activitat en !'empresa Cobexport, SA, de 
la qual va ser apoderat, i en negocis relacionats amb ellloguer d'irnmobles i locals a través 
de les societats Fincas Ola, SA i Inversiones financieras e inmobiliarias, SA, de les quals 
era president i conseller. 112 En els últims anys de la seva vida va col-laborar amb un grup 
de la tercera edat, vinculat a la Federació de Cristians de Catalunya. 113 

Vida! Gironella es va revelar com la perfecta corretja de transmissió entre aquesta 
entitat católica de directius i el futur Patronat deis Habitatges del Congrés Eucarístic, ja 
que seria el president de les dues entitats. 

110. LÓPEZ,T. i PAMPUEGA,]."La fundación del !ESE (1956-1958)". Dins Revista de antiguos alumnos 
de !ESE, núm. 68, desembre de 1997. Centro de documentación histórica-lES E. 

111. De la seva participació en el congrés de la UNIAPAC a Mont-real en va resultar un opuscle publicat 
pe! CEAlVl amb el títol "El Empresariado español visto desde Montreal: impresiones de un congreso". 

112. Consulta efectuada al Registre mercantil de Barcelona. 
113. Des d'aquesta participació a la Federació de Cristians de Catalunya va escriure Fe i món d'avui, 

Ed. Claret, 1989, i col-laborava en la revista de l'entitat, Radar social. 
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Capíto14 
El Patronat deis Habitatges 

del Congrés Eucarístic. 
Característiques principals ---·--



í 
' 

La campanya pels habitatges del Congrés Eucarísticu4 

Els industrials catalans s'havien intentat cohesionar des de la fi deis anys quaranta, 
amb uns clars objectius economics: trobar una posició favorable davant l' estat franquista 
per un millor desenvolupament de les seves activitats mercantils i industrials. 115 Aquesta 
cohesió, pero, va ser del tot impossible, ateses les circumstancies polítiques que van 
obligar la burgesia finan cera i industrial catalana a optar per un pragmatisme enfront deis 
gestors economics del primer franquisme. 

Els intents de diverses comissions d'empresaris per una major consideració de 
1' economía catalana, primer el 1954 amb el governador civil de Barcelona, Felipe Acedo 
Colunga, i després, el 1956, directament amb Franco, van ser del tot extraordinaris i 
notoiiament erms, fruit de la desconfianr;:a, i fins i tot menyspreu, que des deis aparells 
de I'Estat es tenia per tot el que fos catala; R.Tasis ens ho recorda:116 

'ít /'actual franquisme deis anys cinquanta -la cosa }a ve de lluny- la burgesia 
no hi té cap paper, cap autoritat, cap forra." 

També provocava rebuig !'actitud possibilista de l'empresariat cataJa, en general, 
tal com afirma B. de Riquer. 117 

Malgrat tot, els empresaris catalans van adoptar les entitats associatives que I'Estat 
franquista va desenvolupar. Van trobar en !'Organización Sindical Española (OSE) i en les 
direccions deis sindicats nacionals la manera de ser presents en les institucions económiques 
i empresarials del regim i d'aprofitar-se'n deis avantatges.Aquesta participació es va 
combinar ambla creació d'alguns organismes autónoms que, segons P. Ysas, eren 
"absolutament independents" ,per exemple el CEAM (Centro de Estudios y Asesoramiento 
Metalúrgico),creat ell95l,ll8 Jes Cambres de Comerr;: i d'Indústria i fins i tot entitats 
com el Foment del Trebali Nacional. 

En aquestes entitats,punt de trobada i de reunió, es mantenia la linia d'independencia 
consentida quant a la presa de posicions i estrategies enfront de la política económica 
de I'Estat franquista, que era titilada d'excessivament intervencionista ates que limitava 

1 14. Extret de CERVANTES, C.; CHECA, M.; DE GRADO,A. "La campaña de las viviendas del Congreso 
Eucarístico Internacional. Una relación entre la Iglesia y la burguesía en la Barcelona de los años cincuenta". 
Dins La sociedad urbana en la Espafla contemporánea. Barcelona: 1994. [Edició en supon informatic.J 

1 15. MOLINERO, C.; YSAS, P. El< industrial< catalans durant elfranquisme.Vic, 1 991.TambéAGU!l.AR, 
S." ¿Burgueses sin burguesía? La trayectoria corporativa de la burguesía empresarial catalana". Dins Revista Es
pañola de Investigaciones Sodológicas, 3I.]uliol-setembre de 1985. 

116. TASIS, R. "El paper politic de la burgesia catalana". Dins RIBAS,A. L'economia catalana sota el 
Jranquisme. Barcelona: Ed. 62, 1978 (pag. 280-285). 

1 17. Borja de Riquer certifica aquest pragrnatisme de r empresarial catali1 duram el primer franquisme, 
així com el cacicter excepcional de les comissions i peticions a r Estat franquista. Vegeu DE RIQUER PERMAI'l· 
YER, B.Rebuig,passivital i suport.Actituds polítiques catalanes davant el primer jranquisme (1939-1950). 
DinsA. D. Franquisme, sobre resistenda i consens a Catalunya (1938-1959). Barcelona: Critica, 1990 (pag. 
179-193). 

1 18.YSÁS, P."Los empresarios catalanes en el primer franquismo". Dins SÁNCHEZ RECIO, G. iTASCÓN 
FERNÁNDEZ,]. Los empresarios de Franco. Política y economía en España (1936-1957). Barcelona: Critica, 
2oo3 (pag. 229). 
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el dinamisme tradicional de 1' empresariat catala. Per tant, no pot resultar estrany que fora 
de I'ambit económic, i a cavall de les decades deis quaranta i els cinquanta, hi haguessin 
intents de presa de posicions per part d'un sector de I'empresariat catala estretament 
vincular a organitzacions católiques,ja fos !ajunta Diocesana d'Homes d'Acción Católica, 
!'Asociación Católica Nacional de Propagandistas o !'Asociación Católica de Dirigentes, 
per intentar, si més no, tot seguint els dictamens de la jerarquía, alguna actuació per tal 
de pal-liar el deficit d'habitatges existent, aHudint a la doctrina social de I'Església. 

La majoria d'aquest empresariat católic radicava a la ciutat de Barcelona i amb 
relacions molt estretes originades en la seva etapa formativa. 119 Aquesta presa de posicions, 
fora de I'ambit empresarial, sorgeix en vista de les crides encoratjades de la jerarquía 
eclesiastica cap als empresaris per tal de resoldre el problema de I'habitatge, crides que 
coincideixen amb les que efectuaran el mateix governador civil o alguns alcaldes. 

La veritat és que aquestes invitacions episcopals van ser preses per alguns quadres 
empresarials com I'oportunitat d'incidir en un tema de gran abast social i cívic: el de la 
falta d'habitatge. Sabem que aquesta motivació no era nova, jaque el desembre de 1945 
!ajunta d'Homes d'Acció Católica havia elaborar un projecte económic que pretenia la 
construcció d'habitatges. 120També des d'ACNP es promovía la participació en les entitats 
beneficoconstructores que sorgirien en aquests anys; n'hi ha exemples clars a Lleida, 
Valencia i Bilbao. 121 El coneixement, a través de la doctrina social de I'Església, que la 
manca d'habitatge era considerar un problema social d'implicacions morals era un tema 
for¡;a debatut en els congressos nacionals de I'entitat "propagandista" .Amb aquests 
referents, no és estrany que alguns propagandistes catalans, veiessin amb bons ulls la 
futura participació en alguna de les entitats beneficoconstructores quan fossin creades 
a Barcelona. 

L'oportunitat de fer-ho efectiu va sorgir arran de la celebració del Congrés Eucarístic 
Internacional a la ciutat,ell952.ja hem explicar més amunt que I'organització d'aquest 
esdevenirnent,dirigida i orquestrada pe! president de !ajunta Diocesana d'Acció Católica 
i membre de I'ACNP, Udina Martorell, havia projectat que el romanent disponible després 
de la celebració del Congrés Eucarístic fos destinat a la construcció d'habitatges.Aquesta 
quantitat va ser vista com la metxa que va activar una campanya cívica dirigida a un 
segment específic de la població, la burgesia católica, pera captar el capital que permetés 
I'inici d'un projecte empresarial de construcció d'habitatges. Es va difondre a través de 
!'Asociación Católica de Dirigentes, refosa d'una d'anterior promoguda per propagandistes 
ell945,i que en aquesta nova con juntura havia reformulat els estatuts i els havia adequat 
perfectament a la creació d'una entitat beneficoconstructora com el Patronat deis Habitatges 
del Congrés Eucarístic. 

No hi ha dubte que,amb la participació en aquesta entitat,els empresaris i directius 
católics intenta ven aconseguir diversos objectius. D'una banda, reunir diferents individualitats 
de la burgesia empresarial i financera a l'entorn d'un projecte que permetés demostrar 
al conjunt de la societat la seva capacitat d'iniciativa i de lideratge, aspecte aquest últirn 
íntimament lligat a les directrius que des del Vatid i la jerarquía catolica espanyola 

119. CARMONA FERNÁi'WEZ, F.]. La compañía de jesús y el liderazgo católico en la Barcelona de 
los cuarenta. Publicaciones de la Universidad de Granada, 1995. 

120. Carpeta núm. 3 Acción católica.Arxiu Diocesa de Barcelona. 
121. SAÉZALBA,A. Op. cit. (pag. 96). 
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marcaven a aquest col·lectiu, coma promotor i aglutinador deis valors católics que la 
societat requería. 122 D'una altra banda, aquesta participació era un intent, bé de tornada, 
bé de record, a una burgesia anterior a la República, en tot allo que incumbía al mecenatge 
social i cultural.123 Aquesta iniciativa, de forma implícita, també era un intent d'agrupar 
el major nombre d'industrials en les directrius de I'Església. 

Un exemple d'aquesta aproxirnació i cohesió deis industrials a I'entorn de I'església 
el tenirn en les paraules de Modrego, en un escrit que fa referencia a I'aprovació deis 
estatuts de !'Asociación Católica de Dirigentes: 124 

¿jprobando los estatutos de esta asociación, 
expresamos la viva satisfacdón que nos causaba 
ver un nutrido grupo patronal con ganas de 
conocer bien el pensamiento social de la Iglesia 
y de ajustar a la realidad de la vida su función 
de dirigentes. Sería muy grande nuestro gozo si 
viésemos comulgar en este noble anhelo todos 
los patronos de nuestra diócesis y más si se pro
pusiesen realizarlo dentro de esta asodadón de 
dirigentes." 

Una captadó entorn d'una ideología comuna 
que si més no els permetés superar, en certa mesura, 
el plano! secundari al qua! estaven relegats pels 
gestors económics deis diferents governs franquistes. 
Cal assenyaiar que el projecte empresarial d'Habitatges 
del Congrés coinddeix, també, amb la presencia 
de membres afins aAcció Catolica i a I'ACNP a 
diversos ministeris. 125 É<> el cas deis ministresAlberto 
Martín Artajo,joaquín Ruiz jiménez i Pedro Gua! Villalbí, 126 una coincidencia que, com a 
mínim, establia les bases polítiques peral nou projecte irnmobiliari. 

122. En aquest sentit, són molt expressives les declaracions de Santiago Corral, presiden! d'Acción So
cial Patronal d'Espanya, duran! la celebració del Congreso Lusoespañol de Patrones Católicos a Usboa, el maig 
de 1953:"[ ... ] los patronos y empresarios católicos quieren recuperar el tiempo perdido por su abstención y 
el abandono de sus funciones sociales. Labor fundamental es mantener siempre la dignidad y unidad de la per
sona humana en la sociedad moderna." Extret d'Ecclesía, 619 (23-5-1953). 

123. Una mostra d'aquest mecenatge social són les paraules de l'aleshores presiden! de !aJunta del Pa
tronal de les VCE,Joan Vida! Gironella:"De todos modos, nuestros hijos en el futuro conocerán que existieron 
antaño unos hombres que, siguiendo a su arzobispo alentados por sus autoridades, supieron ofrecer a la ciudad 
y a los barceloneses, su tiempo, su cariño y su amor." Extret de VJDAL G1RONELLA,]."Fundamentos y actuación 
de Viviendas del Congreso Eucarístico." Dins Conferencias pronunciadas en la Exposición ':Aportación de 
VCE al problema de la vivienda en Barcelona". Barcelona:VCE, 1954.També és exemple del sentit de mece
natge que va impregnar aquesta promoció d'habitatges el títol simptomatic de la conferencia pronunciada per 
Felipe Benrán i Güell:"El mecenas ante el problema de la vivienda". Extret de Conferencias pronundadas en 
la Exposición ':Aportación de VCE al problema de la vivienda en Barcelona". 

124. Extret de Boletín de Dirigentes (Butlletí de !'Asociación Católica de Dirigentes) [Barcelona] 1 
(1951). 

12;. HERMEf, G. Los católicos en la España franquista. Madrid: CIS, 1985. URBINA, E [et aliz].lglesía 
y sociedad en España 1939-1975. Madrid: Popular, 1977.VJGILVÁZQUEZ,M. El drama de la acción católica 
y el nacionalcatolicísmo. Barcelona, 1990. 

126. RU!Z ]!MÉNEZ,].lg/esia, Estado y Sodedad en España, 1930-1982. Madrid, 1984. 
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Per acabar, no podem obviar que, conscientment o inconscientment, els empresaris 
que van emprendre aquesta "aventura beneficoconstructora" s'estaven endinsant en un 
deis sectors, el de la construcció, que anys més tard reportaría grans beneficis a alguns 
deis implicats. 

Modrego i la creació del Patronat deis Habitatges del Congrés 

La bibliografia sobre els Habitatges del Congrés Eucarístic assegura que el Patronat 
va sorgir de la voluntat i l'impuls del bisbe Gregorio Modrego, per tal de pal·liar la falta 
d'habitatge en la seva diócesi; una preocupació que incidía directament en les bases de 
la doctrina social de l'Església, de la qua! deixa fefaent constancia en el seguit de pastorals 
esmentades abans. 

Creiem que cal matisar el paper de Modrego, quant a la creació d'aquest Patronat. 
Sembla indiscutible l'interes del bisbe per incidir en una problematica, la de la manca 
d'habitatge, que era molt evident en els carrers de la seva diócesi. Tot i així, Modrego, o 
bé va recórrer o, senzillament, va canalitzar les inquietuds que alguns laics vinculats a 
Acció Católica o a l'ACNP li havien anat expressant des de 1945.Tant si és un cas com 
l'altre, Modrego coneixia perfectament altres experiencies que s'estaven donant a Espanya, 
especialment les articulades a Córdova pe! bisbe FraAlbino i a Valencia pe! bisbe Marcelino 
Olaechea, a través del Banco de Nuestra Señora de los Desamparados. 

Tot sembla indicar que Modrego, entre 1945 i 1952, va anar madurant la idea 
d'emprendre una actuació beneficoconstructora a la seva diocesi,d'acord ambles diferents 
propostes i iniciatives d'alguns laics que hi ocupaven posicions destacades.Així, sembla 
evident el cas de Santiago Udina Martorell, que coma autor del projecte d'organització 
del Congrés Eucarístic proposa destinar el sobrant pressupostari a la construcció d'habitatges. 
Sens dubte coneixia el projecte constructiu que el 1945 li va ser presentat, quan era el 
flamant president de !aJunta d'Homes d'Acció Católica. 

Paral·lelament, Modrego va anar elaborant el seu petit corpus pastoral amb relació 
al tema de la falta d'habitatge. El resultat de les seves proclames va ser que una entitat 
creada amb aquesta finalitat, 1' Asociación Católica de Dirigentes, va presentar al bis be la 
proposta definitiva pera la constitució d'una entitat beneficoconstructora, amb la seguretat 
de representar una bona mostra d'empresaris catolics que, en alguns casos, ocupaven 
posicions destacades en certs ambits corporatius. 127 

Per tal d'utilitzar la capacitat populista i el seu paper com a cap de la diócesi, 
l'aportació de !'Asociación Católica de Dirigentes se'ns mostra, aparentment, comuna 
obligació imposada de donar resposta a la voluntat del bisbe i per descomptat d'obediencia. 
En un altre sentit, la mateixa creació del Patronat responia a la missió i els objectius propis 
de !'Asociación Católica de Dirigentes. 

La documentació revela una petició formal d'aquesta associació en una carta 
signada per Juan Vida! Gironella, de 12 de desembre de 1951, arran de la pastoral del 17 

127.}osé María Vúaseca Marcet, membre de la primera junta de l'entitat, assegurava fms i tot que van 
ser membres de !'Asociación Católica de Dirigentes els que van proposar al bisbe que iniciés una campanya 
de conscienciació a través de les seves pastorals. Informació extreta de 1' entrevista a José María Vil ase ca Maree t. 
Barcelona, 18 de marc; de l 994. 
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de novembre de 1951, Uno de los frutos del Congreso Internacional: viviendas, en la qua! 
s'expressáva en els termes següents: 

"Si la idea ha sido recogida con aplauso por todos los sectores responsables de 
la ciudad, urge hacer todo lo posible con el fin de evitar que la magnífu:a iniciativa 
del prelado no obtenga más que unos ofrecimientos esporádicos insuficientes para 
la magnitud de la obra que precisa. Con este fin la Asociación Católica de Dirigentes 
pone a la consideración del Excmo. prelado las siguientes iniciativas.''12IJ 

Aquestes iniciatives es van concretar en la creació d'una cornissió pro habitatges, 
amb un cornite executiu que va sorgir de !aJunta Directiva de !'Asociación Católica de 
Dirigentes i la participació de representants d'Acció Católica, de les congregacions 
marianes i d'entitats económiques com el Foment delTreball Nacional, la Cambra d'Indústria, 
la de Comen;;,i la de la Propietat Urbana, entre d'altres entitats; es va dura terme 1' obertura 
de comptes corrents, la sol·licitud d'exempcions d'impostos estatals per als donatius i 
l'organització d'una assemblea general per interessar el gran públic. 

Pe! que fa a la creació de la comissió pro habitatges, valla pena destacar que les 
seves característiques eren: 

"Representar a las fuerzas económicas de la ciudad y ser el instrumento activo, 
capaz de llevar a feliz término la labor que se le debe encomendar. Deberá aparecer 
siempre como algo independiente de la Autoridad civil, que vivía bajo la sombra 
protectora de la Iglesia." 

I respecte del comite executiu: 
"Estar compuesto por personas de solvencia dentro del campo de sus actividades 

profesionales y de tener las cualidades de acción, de interés y holgura de tiempo, que 
hicieran posible la realización plena de las actividades propuestas por el Prelado.'' 

Pera l'ACD, es van propasar quatre persones alienes a l'entitat:Juan Ventosa 
Calven, 129 Narciso de Carreras,José María Sagnier, Domingo VallsTaberner, i deis socis de 
1' ACD es van proposar per al comite executiu 1' arquitecte Santiago Balcells Gorina, 130 

128./nforme de la Asociación Católica de Dirigentes al Excmo. Obispo de Barcelona D. Gregorio Mr:r 
drego a rafz de la exhortación pastoral sobre la vivienda. Congrés Eucarístic Internacional, Carpeta núm.45. 

Arxiu Diocesa de Barcelona. 
129. Era una persona de prestigi, ja que aquest doctor en Dret era un deis fundadors de la Uiga Regiona

lista, de la qua! va ser secretari; havia ocupat cilrrecs ministerials en els govems de Garcia Prieto (1917), de Maura 
(1918) i d'Azaña (1931). Havia estat diputat a Madrid de 1907 a 1923, al Parlament de Catalunya (1932), a les corts 
republicanes (1933 ¡ 1936) i regidor a l'Ajuntament de Barcelona. També havia estat un deis col·laboradors de 
Cambó, va participar en els seus negocis i va ocupar, entre d'altres cirrecs, la vicepresidencia de la Compañía His
pano-Americana de Electricidad i del Banco Vitalicio. Durant la Guerra Civil va col·Iaborar en l'organització de l'ajut 
financer a Franco des de !'oficina de propaganda de París. Va ser nomenat procurador en les primeres corts fran. 
quistes (1943).Tot i aixo,era partidari de la restauració monitrquica, va firmar la Carta deis 30 procuradors en que 
se soHicitava al General la restauració monilrquica.Va passar a formar part del Comite directiu monltrquic (1944-
1946) i del consell privat deJoan de Borbó (des de 1947).Aixo i les vinculacions financeres amb}uan March el 
van obligar a mantenir una distancia prudencial amb el regim.Va morir a I.ausana el 1959.Vegeu DE RIQUER,B. 
L'últim Cambó (19 36-1947)./.a dreta catalanista davant la Guerra Civü i el Jranquisme. Vic: Eumo Editorial, 
1996. COLOMINES COMPANYS,A. "Ventosa i CalveUJoan". MESTRE CAMPÍ,].Diccionari d'bistória de Catalunya. 
Barcelona: Edicions 62, 1992 (pag. 1104). CABANA VANCELLS, E Op. cit.(pag.165·169). 

130.Santiago Balcells Gorina (Barcelona, l915).Arquitecte,germa del prestigiós metgeAlfonso Balcells 
Gorina. Entre els seus projectes destaca la reforma del coHegi deis Máximos de San Francisco de'lforja, a Sant 
Cugat del Valles (1949). Més endavant, va adoptar un programa més funcional, dios del Moviment Modem, i va 
destacar en obres com la fabrica pera Neto!, SA (1955), el Banco Comercial Transatlántico (1957-1960) i el 

Banco Atlántico (1966-1969), projectades amb Francesc Mitjans. 
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Antonio Pons Llibre, Delmiro de Caralt Puig, 131 José Valls Taberner,José MaríaJuncadella 
Burés, Joaquín Ribera Barnola, Manuel Raventós Fatjó, Jaime de Semir Carroz, Eduardo 
Bertrand Coma i José Ribas Seva. 

El mateix Vida! Gironella pro posa coro a possibles presidents de la comissió i del 
comite alhoraJuan Ventosa Calvell,José MaríaJuncadella, Domingo VallsTaberner iJaime 
de Semir. La tasca d'aquest comite s'havia de centrar a recollir els fons necessaris per 
comen~ar la construcció d'habitatges, i elaborar el pla economic, el financer i el tecnic. 

El 27 de desembre de 1951, a les 19.30 hores, quinze dies després d'haver estat 
lliurada la carta de Vida! Gironella per al coneixement i beneplacit de Modrego, es va 
celebrar una assemblea al Pala u de la Música Catalana, "para propagar la idea de 
construcción de viviendas e interesar a todos a la contribución económica necesaria". 
Aquesta reunió serit el tret de sortida de la campanya de recollida de fons. 

Amb la relació bisbe-laics aclarida, va ser !'Asociación Católica de Dirigentes qui 
va dissenyar i va iniciar una campanya com a motor de gestió, tot i que sempre sota els 
auspicis del bisbe Modrego, per aconseguir !'ajuda económica, social i institucional que 
permetés la construcció d'un conjunt d'habitatges pera pal·liar, en part, el greu deficit 
que hi havia aleshores a Barcelona. Era el capital constitutiu, inicial i necessari per 
desenvolupar el plantejament economic i empresarial subjacent en el qual poc temps 
després es convertiría en el Patronat dels Habitatges del Congrés Eucarístic. 

El plantejament de la campanya 

El plantejament de la campanya de recaptació de fons pera la creació d'una entitat 
beneficoconstructora es va posar de manifest a través d'un estudi, redactat en cataJa, 132 

probablement dirigit al president de la Comissió Gestora i de !'Asociación Católica de 
Dirigentes, Juan Vidal Gironella. En el text s'estructurava una campanya d'acord amb els 
aspectes següents: 

l. A qui va dirigida. 
• Catolics practicants i aquells que col· laboraran duts per la seva fe i obediencia 

a l'Església. 
• Tots els ciutadans, especialment els"bons patriotes", que col-laboraran amb !'obra 

una vegada vegin una certa coherencia amb els resultats practics. 
2. Com va dirigida. 
Es realitza a manera de campanyes concentriques, en les quals, una vegada 

convem;udes una serie de persones, elles mateixes amplíen el cercle de coHaboradors. 
S'ha de fer entendre que es tracta d'una campanya "d'amor"i no d'una simple captació 
de donatius. 

131. Delmiro de Caralt i Puig era fill de Delmiro de Caralt i Sala, un deis accionistes d'Hilaturas Caralt 
Pérez.Va destacar perla seva activitat coma mecenes i realitzador cinematogcific, activitat iniciada al ClubJÚ· 
nior, FC de Sarria, amb títols com El rep6rter mecánico i Memmortigo?.Amb la seva dona, Pilar Quadras, va 
iniciar el 1924 una biblioteca de !libres, revistes i objectes relacionats amb el cinema, traspassada als anys vui· 
tanta a la Generalitat de Catalunya. El1952, va sufragar la construcció de !'ermita de Sant Bernat del Montseny, 
avui englobada en un hotel que du el mateix nom.Vegeu GUBERN, R. Historia del cine españoL Cátedra,1995. 
ROMAGUERA RAMIÓ,J. Un mecenatge cinematografic. Vida i obra de De/miro de Cara/t. Barcelona, 1987. 

132. Borrador per estudiar el projecte de la campanya general. Congrés Eucarístic Internacional, 
Carpeta núm. 3.Arxiu Diocesa de Barcelona. 
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Segons recollia l'esmentat document, la campanya es va estructurar en dues fases: 
l. Una campanya previa, destinada a preparar la campanya general, que constava 

deis apartats següents: 
a. Manifest del Patronat, en el qual s'explica que Déu és el motor últim de la 

campanya. La participació ciutadana a tots els nivells no era només económica, 
sinó que també implica va oracions, sacrifici i apostolat. S'hi indica va que l' entitat 
resultant, el Patronat, facilitaría qualsevol classe de col·laboració. 

b. Campanya d'oracions. 
c. Notes a la premsa, projeccions de diapositives en els principals cinemes de 

Barcelona. 133 

d. Petició de donatius a títol individual. 
e. Comissió proquotes fundacionals, encarregada d'obtenir-ne el major nombre. 
2. Una campanya general, basada en el desenvolupament i l'ampliació de la campanya 

previa i la recollida de fruits de les dues. Constava de: 
f. Campanya escolar: segons el text del projecte: 

"la seva importancia és decisiva, perque conquistats els infants, queda 
conquistada tata la famílía." 

Basicament, constava de la distribució per diferents col·legis de 50.000 fullets 
explicatius sobre els futurs habitatges del Congrés Eucarístic. 134 

g. Comites de treball, els quals procurarien els donatius dels treballadors, actuant 
dintre de les empreses. Distingien vuit sectors,de diferent tipología i característiques: 
- lndústries d'alimentació i de la higiene. 
- Indústries textils i del vestir. 
- Indústries de la construcció i la decoració. 
- Indústries químiques i farmaceutiques. 
- Indústries metal·lúrgiques i electriques. 
-Activitats economiques i de relació. 
- Professions liberals i artístiques. 
- Indústries i activitats diverses. 

h. Campanya de lliurament de joies, dirigida a senyores de fanúlies acomodades. 

La campanya de captació de fons i la constitució del Patronat 

Hem de tenir en consideració que les primeres notícies pel que fa a aquesta 
constitució daten de gener de 1949 i vénen de lama de l'acció pastoral que realitza el 
bisbe Modrego.Aquest, el8 de gener de 1949, va fer una exhortació pastoral amb el títol 
"Grave y urgente problema: la escasez de viviendas" 135, en que assenya!ava els prob!emes 
que des del punt de vista de la doctrina social de l'Església provoca va la falta d'habitatge. 
Un any més tard, en una carta pastoral, datada el 7 de gener de 1950 i amb el títol 
"Habitación, pan y trabajo" 136, remetía al mateix problema, sense expressar encara 
clarament les accions concretes pera paHiar-lo. 

133.Viviendas del Congreso Eucarístico, Carpeta núm.4,Projectes.Arxiu Oiocesa de Barcelona. 
!34.Viviendas del Congreso Eucarístico. Carpeta núm.4,Projectes.Arxiu Diocesa de Barcelona. 
135.Boletin Oficial del Obispado de Barcelona (BOOB) (31-1-1949). 
!36.BOOB (10·1·1950). 
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El veritable inici de !'obra Habitatges del Congrés Eucarístic va ser l'exhortació 
pastoral que el bisbe va fer a tots els catolics i patriotes barcelonins perque contribulssin 
a resoldre aquest problema. En la citada pastoral," Uno de los frutos del Congreso 
Eucarístico Internacional: viviendas", 137 de 17 de novembre de 1951, el prelat va presentar 
!'esquema basic d'una organització capac;: de portar a terme la construcció d'habitatges, 
que havien d'esdevenir un "monumento a la memoria del XXXV Congreso Eucarístico 
Internacional". 

Les bases d'aquesta obra havien de ser una suma considerable formada per 
aportacions voluntaries, de cent mil pessetes, fins a arribar a una xifra ideal de cent milions, 
així com l'administració i la competencia tecnica que fessin possible la transformació 
d'aquest capital en habitatges, a carrec de particulars i entitats que realitzessin donacions. 

La idea va ser presentada, amb una relativa bona acollida entre els membres de la 
burgesia católica, quadres directius i diversos professionals liberals, en l'assemblea celebrada 
el 27 de desembre de 1951 al Pala u de la Música, on l' Asociación Católica de Dirigentes 
anunciava públicament la seva voluntat de ser l'organització gestora de la proposta llanc;:ada 
per Modrego: · 

"Debe destacarse que la Asociación Católica de Dirigentes, que agrupa en su 
seno a patrones y dirigentes de la economía de Barcelona, acudió al llamamiento 
para ofrecerse al señor Arzobispo en favor de la realización de esta obra, constituyendo 
el núcleo fundamental del naciente Patronato". 13B 

En aquesta reunió es recollirien els primers donatius. 
Entre el 27 de desembre de 1951 i el 3 de marc;: de 1952, !'Asociación Católica de 

Dirigentes va compondre el projecte legal i el programa d'objectius de la futura entitat, 
denominats "Punts fonamentals" i que eren: 

l. Obtenir un ampli capital fundacional per a destinar-lo a la constitució d'habi
tatges. 

2. Recaptar totes les coi-Iaboracions i, especialment, les que tan generosament 
concedeix I'Estat. 

3. Facilitar i'adquisició deis habitatges que es construeixin, mitjanc;:ant terminis 
tan amplis que tots puguin arribar a ser propietaris de la seva llar. 

4. Ellliurament generós del capital fundacional, que no ha de ser reintegrat ni ha 
de reportar cap in te res, permetrit invertir l'import deis pisos que es venguin en 
noves construccions d'habitatges, amb la qua! cosa es donara al capital fundacional 
la reiterada aplicació que el caritcter permanent de !'obra requereixi i les cir
cumstancies exigeixen.Amb aixo s'aconsegueix: 
a. Un torn constant de rotació en la construcció d'habitatges pera les classes 

modestes. 
b. Augmentar els propietaris de la seva propia llar, objectiu d'ampli abast social 

i cristia. 
c. Canalitzar cap a la construcció capitals privats procedents de l'estalvi (en 

forma de pagament deis terminis mensuals de compra) que, d'una altra manera, 
no serien destinats a aquest fi. l39 

137.BOOB (1-12-1951). 
138. Una obra en marcba ... 1952-1961. Barcelona:VCE, 1961 (pag. 11). 
139. Punts esmentats a Memoria del Patronato de las Viviendas del Congreso Eucarístico, Ejercicio 

1952. Barcelona:VCE, 1953 (pag.6). 
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1 Parai-Ielament als treballs que s'estaven fent des de !'Asociación Católica de 

Dirigentes, el bisbe Modrego, el8 de gener de 1952, en una segona exhortació pastoral 
amb el títol "Una idea en marcha", 140 ara amb referencies explicites als Habitatges del 
Congrés, torna va afer una crida a la mobilització del capital privat deis comptes corrents 
cap a la construcció urbana. 

El 5 de febrer de 1952,Vidal Gironella,president de l'ACD,presentava a Modrego 
el projecte d'estatuts de I'entitat beneficoconstructora que regirla les futures destinacions 
de la iniciativa immobili3.ria. En aquesta presentació el mateix Vida! al-ludia a la conveniencia 
de la fórmula jurídica adoptada i certificava que s'havia fet seguint l'exemple deis patronats 
següents: Viviendas San José, de Logronyo; ABC Sagrada Familia, de Cordova; EBC Santa 
María de Covadonga, d'Oviedo; el Hogar Cristiano, de Saragossa, i el Patronat de Nuestra 
Señora de los Desamparados, a Valencia. 141 

El3 de marc;: de 1952 es va constituir una Comissió Gestora.142 Molts membres de 
la junta directiva de !'Asociación Católica de Dirigentes van assumir protagonisme en 
aquesta Comissió, incorporant-hi aquelles persones proposades en el comite executiu 
de la Comissió pro vivendes, com ara Juan Ventosa i Calvell, Narciso de Carreras, José 
María Sagnier i Domingo Valls i Taberner. 

El18 de marc;: de 1952, tots els membres de la Comissió Gestora van signar un 
manifest143 en que es donava a coneixer als ciutadans de Barcelona l'irlici de l'entitat 
Habitatges del Congrés Eucarístic. En els dies previs a la signatura i a la publicació en la 
premsa escrita d'aquest document, la Comissió Gestora va elaborar una estrategia de 
captació de recursos (donatius) i va assenyalar cap a quin col-lectiu social anava dirigida. 
En aquest punt, es van donar dues postures divergents: d'una banda, aquella que en tenia 
que les classes dirigents havien d'assumir !'impacte inicial que seria el desencadenant 
d'una reacció social més amplia a posteriori; d'altra banda, la que entenia que havia d'anar 
dirigida a tots els catolics sense excepció, tal com s'observa més amunt. Va ser aquesta 
última proposta la que es va dura terme. 144 

Mentrestant, Modrego aprofitava qualsevol aparició pública per recordar la iniciativa 
que ell havia promogut. En aquest sentit, són allic;:onadores les paraules que va dirigir als obrers 
durant uns exercicis espirituals realitzats a la sala Price de Barcelona, el4 d'abril de 1952: 

"Os hubiera dicho cómo la caridad que ha de encender en llamas a tantos 
corazones, que ha comenzado ya a inflamarlos, está produciendo frutos prometedores 
de nuevas cosechas de amor en beneficio de nuestros hermanos más necesitados."145 

El 10 de maig del mateix any, !'Instituto Nacional de la Vivienda aprovava el projecte 
d'estatuts del Patronat deis Habitatges del Congrés Eucarístic (VCE). 146 El 21 de maig 

140. Boletín Ojicíal del Obispado de Barcelona (1-2-1952). 
14 L "Anteproyecto Estatutos Patronato de Viviendas del Congreso Eucarístico" .Viviendas del Congreso 

Eucarístico. Carpeta núm. 3. Estudis i projectes.Arxiu Diocesa de Barcelona. 
142. "Fechas más significativas de la historia de VCE" .Viviendas del Congreso Eucarístico. Carpeta núm. 

3. Estudis i projectes.Arxiu Diocesa de Barcelona. 
143."Fechas .. .". Op. cit. 
144.Aquesta divergencia queda exposada en l'informe que }osé M. PañellaAldrufeu, membre de la Co

missió Gestora inicial, va elaborar el maig de 1994, a taU de confessió de penediment, amb el significatiu títol 
"La paralització de les Vivendes del Congrés Eucarístic". Viviendas del Congreso Eucarístico. Carpeta núm. 28. 
Arxiu Diocesa de Barcelona. 

145. Congreso Eucarístico Internacional. Carpeta núm. 45.Arxiu Diocesii de Barcelona. 
146. Una obra ... Op. cit. 
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formalitzaven en escriptura pública !'acta constitucional de l'entitat, atorgada pe! notari 
Federico Trías de Bes, membre de l'ACNP vinculat amb 1' Asociación Católica de Dirigentes. 

En conseqüencia, i en virtut deis estatuts, !ajunta de Patronat substitueix la Comissió 
Gestora inicial. 147 La nova junta estaria composta pels mateixos membres que ho van ser 
de la Comissió. D'entre els membres del Patronat, serien escollits els homes que haurien 
de constituir el Consell d'Administració. Segons s'explica en la publicació que commemora 
el vinte aniversari de l'inici de !'empresa, la tasca d'aquesta nova junta va seria següent: 148 

"La Comisión Gestora -convertida en Patronato- llevó a cabo una labor 
intensísima; no sólo realizó una campaña para recoger los fondos necesarios para la 
empresa que tenía confiada, sino que además de la redacción de los estatutos y los 
trámites para su aprobación pensó enseguida en la compra de los terrenos donde 
ubicar las viviendas que iban a construirse, trazó el esquema de su financiación y 
acordó las normas a seguir para la adjudicación de los pisos." 

Efectivament, el 29 de maig de 1952, s 'informa va de la compra d 'un milió de pams 
i de l'opció de compra de tres milions més en els terrenys de la masía de Can Ros, a prop 
de l'avinguda Meridiana. 149 Les gestions les havia realitzat el notari Porcioles, secretari 
del Patronat, ates que havia conegut la familia Ros i sabia de la seva disponibilitat per a 
vendre part de la propietat. 

El31 de julio! de 1952,després de les jornades del XXXV Congrés Eucarístic 
Internacional, el Patronat va sol-licitar de l'INV la qualificació d'Entitat Beneficoconstructora 
d'Habitatges Protegits. 15o 

Aprofitant precisament l'esperit que la ciutat va mostrar durant la celebració del 
Congrés, el bis be Modrego va tomar a fer una crida a la generositat deis barcelonins, a la 
vegada que explicava els aven~os de !'obra, en forma d'exhortació pastoral, la tercera 
sobre el tema, amb el títoP51 "Hacia la plena y espléndida realización del proyecto 
Viviendas del Congreso Eucarístico", de 12 de julio! de 1952. 

El22 de setembre de 1952, l'INV aprovava definitivament els estatuts del Patronat 
deis Habitatges del Congrés Eucarístic. L'entitat va ser inscrita an1b el número 13 en el 
"Registro Especial de Benéficas Constructoras" d'aquest Institut. 152 

Mentre anaven endavant els tramits legals relatius a la fundació del Patronat, el 
bisbe Modrego continuava realitzant manifestacions amb la finalitat de captar fons i 
seguidors de !'obra inlmobiliaria.El21 de setembre de 1952,durant la solemne iniciació 
de les festes de la Merce, va pronunciar unes paraules al Saló de Cent, amb les quals feia 
una clara referencia al fet que, tal com havia passat en el desenvolupament del Congrés 
Eucarístic, els ciutadans de Barcelona havien de mostrar fervoroses proves de caritat 
perque la Mare de Déu de la Merce pogués beneir el poble barceloní. 153 Dos dies després, 
durant la benedicció de la Creu deTerme d'Horta, Modrego torna va a demanar donatius 

147. "Fechas .. ." O p. cit. 
148. Viviendas del Congreso Eucarístico. Entidad benéfico-constructora. 1952-1972. Barcelona: V CE, 

1972 Cpag. 9). 
149. LUJÁN, N. "La obra de viviendasm, recuerdo tangible del XXXV Congreso Eucarístico Internacio-

nal". Dins PAX; Diario oficial del XXXV Congreso Eucarístico Internacional (29 de maig de 1952). 
150. Una obra ... Op. cit. 
15l.BOOB (17-7-1952). 
152. Una obra. .. Op. cit. 
153. "Solemne iniciación de las fiestas de la Merced".BOOB (21-9-52). 
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als barcelonins perque "cada día se hagan más dignos de un catolicismo activo y eficaz, 
aureolado por todas las virtudes y de una manera especial de la caridad" .154 

Paral·lelament, van apareixer inserides en la premsa frases breus com les següents: 
"Viviendas del Congreso. Dejar a tantas familias sin hogar es un pecado colectivo. 

Y los pecados colectivos también se pagan, los paga la sociedad, de la que también 
forman parte."155 

"Viviendas del Congreso. Ante el gravísimo problema de la vivienda sólo cabe 
una amplia y franca ayuda, la colaboración y el apoyo de todos los ciudadanos."156 

Pero no només des del bisbat o des del Patronat es va realitzar una crida a la 
participació ciutadana: el governador civil, Felipe Acedo Colunga, també, de forma indirecta, 
va participar activament en aquest aspecte. El 19 de setembre de 1952 va fer unes 
manifestacions,amb motiu de l'aprovació del Pla d'Ordenació de Barcelona i la seva zona 
d'influencia, en les quals es mostrava: 157 

"Seguro de que he de encontrar la colaboración de todos los hombres de buena 
voluntad y el apoyo de aquellos que genemsos e inteligentes han de comprender que 
el trabajo significa una jerarquía espi1·itual que reclama una mínima dignidad y 
que es fatalmente maldita aquella producción que sólo atiende a las cifras materiales 
de la economía y que en cambio posterga los valores eternos del ser humano." 

Acedo va tornar a parlar sobre el tema el día 25 del mateix mes, en unes declaracions 
fetes durant ellliurament de la Medalla d'Or de la Ciutat a la Delegación Provincial de ex 
Cautivos, en les quals posava en relleu: 

"Que no corresponde a la prosperidad que vive Barcelona bajo la égida del 
Caudillo Franco la lacra social que significa el proble~na de la vivienda,Jormulando 
un llamamiento a las clases directoras y a todos los barceloneses en general para que 
coadyuven en la medida de sus posibilidades al encauzamiento y solución de tan 
apremiante cuestión." 

Acedo va recordar la iniciativa llan~da pe! bisbe durant el XXXV Congrés Eucarístic 
Internacional i va invocar"las directrices de/Movimiento al que también corresponden 
a las necesidades que experimenta nuestra urbe en el aspecto citado." 158 I encara va 
insistir més en el tema durant la visita del ministre de governació a Barcelona: 

"No se crea por esto que está resuelto el problema de la vivienda, que existe en 
todas las poblaciones del mundo, porque después de ello será hora de decir a todos, 
que a todos corresponde, en realidad, resolverlo y que el Ayuntamiento no puede 
convertirse en fábrica de hogares, porque sus erarios tienen que atender a la urbanización 
y diversos servicios que adquieren relieves económicos extraordinarios."159 

El 30 d'octubre de 1952, en un discurs pronunciar al local de la Caixa d'Estalvis 
de Sabadell, el governador Acedo va ser probablement més ciar que mai en el sentit 
d'implicar tothom, i especialment les classes dirigents, en la solució a la manca d'habitatges. 160 

154. "Vida de Barcelona. La Cruz de Término de Horta". La Vanguardia Españoia (23-9-52). 
155.Diario de Barcelona (26-9-52),(pag. 5). 
156. Diario de Barcelona (27-9-52), (pag. 6). 
I57."1mportantes manifestaciones del gobernador civil." La Vanguardia Españoia (19-9-52). 
158."l.as fiestas de la Merced",La Vanguardia Españoia (25-9-52). 
159. "El gobernador civil comenta la estancia del ministro de la gobernación", La Vanguardia Espa

ñoia (30.9-52). 
160. MARCET COLL,J. M. Mi ciudad y yo. Barcelona, 1963. 
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Va ser un discurs que, tal com preteniaAcedo, va causar un gran impacte. Més d'un any 
després,Juan Vida! Gironella, president de !'Asociación Católica de Dirigentes i president 
del Consell d'Administració deVCE, explicava com el governador: 

"Glosó de manera definitiva cómo durante estos años y ante el problema de la 
vivienda, la clase patronal y las clases todas, no habían realizado lo que debían hacer 
y que en la conciencia social de todos debía estar el convencimiento de la urgencia 
de su solución. "161 

Vida! Gironella, fent resso de les paraules d'Acedo, va concloure afirmant: 
"La vida de trabajo de Barcelona, sus virtudes, sabrán decidir este problema 

y resolverlo -porque tiene la obligación de hacerlo así- y a esto responde el sentido 
cristiano y la devoción que ha caracterizado siempre a Barcelona."162 

En finalitzar 1 • exercici de 1952, el Patronat deis Habitatges del Congrés havia rebut 
la gens menyspreable xifra de 13.087.612 pessetes i tenia 107 socis. 163 

Inici del projecte immobiliari (1953) 

La campanya, és a dir, les actuadons ambla finalitat d'aconseguir fons peral patronat 
a través de la coJ.Iaboració ciutadana, va continuar el 1953 de forma molt activa. 

Les peticions i les declaracions van augmentar, sobretot a partir del 25 de gener, 
quan va apareixer publicada en diversos diaris la notícia que !'Instituto Nacional de la 
Vivienda (INV) havia aprovat el primer projecte d'habitatges del Patronat. 

Pe! que sembla;quatre dies abans, el mateix Modrego, acompanyat deis membres 
de la junta, es va traslladar a Madrid per lliurar el projecte en ma al director general de 
l'INY, Federico Mayo Gayarre. 164 La celeritat de la concessió mostra que la campanya 
media ti ca amb Modrego, ja arquebisbe, al capdavant i les relacions entre els membres de 
!aJunta funcionaven al més alt nivell. 16

' 

El dia 1 de man;, La Vanguardia Española publica la notícia de l'increment 
d'aportacions economíques, arran de la crida del pare Ricardo Lombardi ("el micrófono 
de Dios").Aquest fet,va ser constatat pe! mateix diari el 24 de man;;, dia en que Modrego 
va presidir la primera Junta General de l'entitat. 166 

En aquells moments, el projecte immobiliari del Patronat deis Habitatges del Congrés 
ja s'havia estes entre l'opinió pública i, especialment, entre la premsa de !'epoca que de 

16I.VIDAL GIRONELLA,]. "Fundamentos ... ". Dins Conferencias pronunciadas en la Exposición "Apor
tación de VCE al problema de la vivietula en Barcelona".Barcelona:VCE, 1954 (pag.43). En aquesta mateixa 
línia s'havia pronuncia! Juan Vida! GironeUa al Congreso Lusoespañol de Patrones católicos, celebrar el maig 
de 1953 a Lisboa i organitzat per l'associació portuguesa Unión Cristiana de Empresarios y Dirigentes de 
Trabajo. Ecclesia, 619 (23·5·1953). 

162. VIDAL GlRONELLA,J. "Fundamentos .. ."Op. cit (pag. 44). 
163. Memoria del Patronato de las Vivietulas del Congreso Eucarístico, Ejercicio 1952. Barcelona: 

VCE, 1953 (pag. 7). 

164. Entre 1939 i 1954,aquest enginyer de mines, falangista, va ser Cap Nacional de !'Obra Sindical del 
Hogar y Arquitectura i més endavant va ser nomenat Director General de l'lnstituto Nacional de la Vivienda. 
També va ser procurador en Corts.Va morir a Madrid el1954. 

165."EI proyecto de 'Viviendas del Congreso' aprobado por el Instituto Nacional de la Vivienda". El Co
rreo Catalán (25-H953). M. R. A." ¿Busca Usted piso?".Momento (29-1-1953). 

166. "El prelat va presidir la primera junta general de !'Obra Viviendas del Congreso", La Vanguardia 
Española (25-3-53). 
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forma més o menys continuada exposava el caso servía d'exemple il·lustratiu pera 
columnistes d'opinió. És el cas de l'article "¿Será insoluble el problema de la vivienda?", 
signat per Miguel RosAixala i publicat el8 de maig de 1953 al Diario de Barcelona, ion 
lloava no només !'obra sinó la fórmula económica que permetria la construcció de pisos: 

"Hoy en día se presentan dos dificultades máximas para la 'autofinanciación' 
apuntada. Primeramente, la falta de tiempo para prestar la atención requerida a la 
planificación y constrncción en sus complejos aspectos: técnico, administrativo, jurídico ... 
y para beneficiar las ventajas que la legislación pueda dispensar. Especialmente cuando 
para reducir costos, se desestima el tipo unifamiliar y formadas asociaciones, se 
construyen a altura con ánimo de distribuirse los pisos entre varios propietarios. Y lo 
que es condición sine qua non la real disponibilidad de efectivo a invertir. 

[ . .} Y aquí sí que viviendas del Congreso puede aportar una solución -y dar 
una pauta- de más largos alcances que aqueUos que su capital fundacional permita. 
Porque en el prestigio de la entidad y competencia de sus hombres pueden confiar 
los presuntos 'autofinanciadores' de manera totalmente distinta a la a menudo total 
insolvencia de un anagrama cualquiera terminado en S.A. " 

Comes veu,i aquest no n'és l'únic exemple, la confiam;:a en el projecte i espedalment 
en qui el feia mitigava les suspidcies existents a !'epoca -són de sobres conegudes les 
estafes que es prodtüen en aquests anys amb relació a l'habitatge-,i canalitzava les sinergies 
deis qui aspiraven a un pis. 

El 31 de maig de 1953 es col-Iocava la primera pedra del barrí Habitatges del 
Congrés-Can Ros. 167 Amb aixo s'iniciava una tasca constructiva que en vint-i-tres anys 
edificarla més de sis mil habitatges a Barcelona i rarea metropolitana. Modrego i el president 
del Patronat, Vida! Gironella, en els parlaments van tornar a destacar la necessitat de 
perseverar en l'obtenció de recursos economics. 168 

A la tornada del descans estival, Modrego va fer una nova exhortació pastoral el 
29 d 'agost de 195 3, la quarta dedicada al tema, amb 1' enunciat ben explícit:"Cruzada de 
oraciones por la plena solución del problema de la vivienda." 169 

En aquesta pastoral feia de nou una crida per aconseguir 1' objectiu deis cent milions 
en un termini maxint de quatre o cinc anys. Suposava que el capital fundacional creixcria 
a un ritme constant i igual al que s'havia donat fins llavors.Va sol-licitar, també, una "croada 
d'oracions" per atreure la generositat deis encara "despistats", i va expressar, a més, que 
els Habitatges del Congrés no podien resoldre tot el problema de I'habitatge: calia fer un 
front comú ambla resta d'entitats constructores, el Govern Civil,l'Ajuntament i les caixes 
d'estalvi. Paral-lelament a la que podríem anomenar campanya institucional, el Patronat 
havia plantejat la seva propia campanya de recollida de fons, 170 en la qua! s'emmarca el 
manifest inicial del Patronat.A la campanya d'oracions, a la qua! Modrego al-ludia 
constantment, s'hi afegia la publicació de notes en la premsa escrita, cartells, conferencies, 
etc. 

167."Fechas más significativas de la historia deVCE."Viviendas del Congreso Eucarístico. Carpeta núm. 
2. Estudis projectes. Alxiu Diocesa de Barcelona. 

i68."El domingo fue bendecida y colocada la primera piedra de 'Viviendas del Congreso'". El Correo 
Catalán, 2 de juny de 1953. 

i69.BOOB (5-9-1953). 
170."Borrador per estudiar el projecte de la campanya general". Congrés Eucaristic Internacional, 1952. 

Carpeta núm. 3.Arxiu Diocesa de Barcelona. 
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L'encarregat de tot aixó era el Secretaóat de Propaganda, al qua! aviat es va incorporar 
un antic fejocista i fundador de !'Orientación Católica Profesional del Dependiente,Jaume 
Nualart Maynú. Una persona que, com veurem més endavant, va ocupar un paper destacat 
dins d'aquesta organització. Probablement, l'acte més significatiu d'aquesta campanya del 
Patronat fos 1' exposició "Aportación de Viviendas del Congreso Eucarístico a la solución del 
problema de la vivienda", en la qua! es van succeir un gran nombre d'actes, conferencies, 
reportatges, etc. 171 Una de les principals finalitats proposades quan es va organitzar aquesta 
exposició va ser la propagació deis "nostres ideals", segons explica el mateix Patronat.172 

Hi havia, pero, un altre moti u important: ex posar el que s'estava fent i mostrar" a 
las personas poco convencidas que necesitarán ver que la Obra es eficiente, que actúa 
con justicia distributiva. Necesitarán comprender que producirá grandes beneficios 
de orden social que les beneficiarán a ellos mismos". 173 

En aquest mateix sentit, podem situar les para u! es del president del Patronat,Juan 
Vida! Gironella, en l'acte de clausura de l'Exposició, el28 de novembre de 1953.Vidal va 
relatar les últimes realitzacions, tant d'Habitatges del Congrés com d'altres entitats bene
ficoconstructores (Obra Sindical del Hogar i Patronat Municipal de l'Habitatge) que 
actuaven a Barcelona. Va xifrar les necessitats en 8.000 habitatges per any, deis quals les 
entitats beneficoconstructores, segons ell, n'havien d'absorbir uns 6.000. Per complir 
amb aquest propósit, va afirmar que Habitatges del Congrés Eucarístic assumiria la 
construcció de 3.500 habitatges/any, tot i que en aquel! moment la seva capacitat 
constructiva era de 1.000 habitatges anuals: 

"Con nuestro capital fundacional de 25 millones de PTAs. podemos con holgura 
hacer 1.000 viviendas anuales. Si nosotros consiguiéramos reunir los cien millones, 
nuestra capacidad quedaría ampliada: podriamos construir 4. 000 viviendas al año. 
Y en esto podéis ver un gran motivo de nuestra Exposición y de nuestras inquietudes. 
En manos de los dirigentes barceloneses está abreviar el estado de hacinamiento en 
que se encuentran muchas familias. 

Por esto "Viviendas del Congreso "serán lo que quieran los católicos barceloneses. 
A todos toca, sin distinción de clases ni profesiones, defender la entidad, ayudarla en 
la creación de un clima que mueva voluntades. Yo me atreveria a insinuar a quienes 
cuidan de la dirección de las almas, así como a quienes dan fe de las últimas voluntades, 
que se acuerden y patrocinen estos altos ideales. Que "Viviendas del Congreso Eucarístico", 
para llegar a la plenitud de su obra, necesita el óbolo de todos. Su capital de 100.000.000 
será el mejm· exponente de la generosidad cristiana para remediar la injusticia social 
que sufrimos. Para alcanzarlos hemos dado a conocer nuestra obra en esta Exposición. 
Barcelona -que cuando se ha encontrado frente a una dificultad ha sabido vencer
la-, aportando su entusiasmo, no sólo a nuestra obra, sino a la de todos, sabrá hacerse 
digna una vez más de su historia."174 

. 

Totes aquestes accions promocionals, les contínues declaracions a la premsa i 
alguna iniciativa "mediatica" que no es va dura terme (com la proposta delllavors cónsol 
argentí a Barcelona, Pedro Bonnefon, de realitzar una serie de partits benetics amb la 

17l.Viviendas del Congreso Eucarístico. Carpetes núm. 1 i núm.4.Arxiu Diocesil de Barcelona. 
172. Memoria del Patronato de las Viviendas del Congreso Eucarístico, Ejercicio 1953. Barcelona: 

VCE, 19;4 (pág. 6). 
173. "Borrador per ... " Op. cit. 
174.V1DAL GlRONELLA,J "Fundamentos ... ". Op. cit. (pag.47). 
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participació de l'equip de futbol Bocajuniors)175, van complir,aparentrnent,el seu objectiu 
quant a la recaptació de fons,ja que el31 de desembre de 1953la xifra recaptada era de 
27.783.136 pessetes, el112% més que l'any anterior. 176 

Els primers habitatges (1954) 

L'any 1954, amb vista a la proximitat de la data de lliurament deis primers 
habitatges al barri del Congrés-Can Ros, es van anar multiplicant les manifestacions 
referides als Habitatges del Congrés Eucarístic. Durant el mes de febrer van apareixer 
a La Vanguardia Española diverses notícies breus referides al progrés en les tasques 
de construcció. 177 

El 9 d'abril de 1954, en el transcurs de les conferencies quaresmals del Price, 
organitzades per !'Asesoría Eclesiástica de Sindicatos, l'arquebisbe Modrego va pronunciar 
una "vibrant" al-locució davant d'un públic nombrós, afirtnant que: 

"Existe entre los diocesanos mucha bondad pero tampoco faltan los que, sobrados 
de bienes materiales, los despilfarran inútilmente abusando del refinamiento en tanto 
que otros hermanos suyos carecen de lo más necesario para vivir y muchas veces 
tienen que dormir al raso porque no tienen un techo que les cobije." 178 

El mateix Modrego va fer, el maig de 1954, unes altres referencies a !'obra social 
que significava Habitatges del Congrés, en les exhortaciones pastorals "Con místicas 
flores a Maria" 179 i "Ante el segundo aniversario del Congreso Eucarístico". 180 

Ja al mes de juny, trobem diferents missatges a la premsa, com els següents: 
"La incomodidad de su hogar lo aleja de su familia. Dad por amor a una obra 

de justicia. Viviendas del Congreso Eucarístico" 181, o "la falta de viviendas incrementa 
la delincuencia infantil. Dad por amor a una obra de justicia. Viviendas del Congreso 
Eucarístico". 182 

El27 de juny de 1954 es van lliurar les claus als primers 184 adjudicataris d'habitatge.183 

Amb aquest moti u, en els dies previs .van apareixer als diaris diverses referencies a 
Habitatges del Congrés Eucarístic, 184 així com una aHocució del Patronat dirigida als 

175. ESQU1ROZ,V." ¿Vendrá un equipo argentino para actuar exclusivamente a beneficio de las Vivien
das del Congreso Eucarístico?".EI Correo Catalán, de 4 de desembre de 1953. 

176.Memoria del Patronato de las Viviemlas del Congreso Eucarístico, Ejercicio 1953. Barcelona: 
VCE, 1954 (pag. 7). 

177. "Vida de Barcelona. Visita a las Viviendas del Congreso". La Vanguardia Española (13-2-1954). 
178. "Religiosas. Las conferencias cuaresmales del Price". La Vanguardia Española (9-4-1954). 
179."Religiosas. Con místicas flores a María. Exhortación pastoral del prelado, con motivo del mes de 

mayo". La Vanguardia Española (7-5-1954). 
180."Religiosas.Ame el segundo aniversario del Congreso Eucarístico. Exhortación pastoral". La Van-

guardia Española (21-5-1954). 
181."Religiosas". La Vanguardia Española (11-6-1954). 
182. "Religiosas" .La Vanguardia Española (6-6-1954). 
183. "Vida de Barcelona. Hoy comienza la entrega de Viviendas del Congreso". Op. cit. (27-6-1954). 

VlGll V ÁZQUEZ, M." Doscientas viviendas del Congreso Eucarístico, entregadas". Diario Ya (29-<>-1954);"El do
mingo se procedió a la bendición y entrega de ciento ochenta y cuatro pisos de las viviendas del Congreso Eu
carístico". Diario de Barcelona (29-6-1954). 

184."LasViviendas del Congreso a punto". La Vanguardia Española (1;-6-1954). 
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barcelonins, el 20 de juny, 185 i la publicació d'una nota de la Junta del Patronat deis 
Habitatges del Congrés, en la qua! s'agr;üa als donants els 30 milions obtinguts fins al 
moment, pero que, amb el proposit d'aconseguir els cent milions sol·licitats pe! bisbe, 
feien una nova crida "a la generosidad de los católicos barceloneses para que el número 
de socios fundadores aumente más y más" .186 La nova crida venia avalada pels 184 
habitatges ja constrults i a punt de ser lliurats. 

En aquest punt és on acaben el que podriem anomenar els moments a!gids de la 
campanya en l'ambit institucional. Els esforc;:os del Patronat per obtenir més socis fundadors, 
quotes i donatius es perllongaran, tanmateix, durant diversos anys, com s' observa al quadre 
adjunt. 187 Aquesta prolongació va mostrar noves peticions de Modrego en la celebració 
del dese aniversari de la fundació del Patronat, que van apareixer reflectides en diversos 
periodics (Hoja del Lunes, La Vanguardia Española, Correo Catalán, etc.),a les acaballes 
de marc;: de 1962. 

Malgrat tot, no es va assolir l'objectiu fi.xat deis cent milions de capital, ni tan 
sois vint anys després d'haver-se iniciat la campanya. La xifra final es va acostar als 88 
milions de pessetes, amb 428 persones que van constituir el grup deis denominats socis 
fundadors. 

A la fi deis anys cinquanta, veient la dificultat de generar aportacions, !'estrategia 
empresarial de VCE es va redirigir i es va encaminar cap a dos ti pus d'iniciatives: d'una 
banda, la creació de les denomina des Agrupaciones de beneficiarios cooperadores, formades 
a I'entorn de parroquies amb terrenys i voluntat de construir habitatges (de fet,a partir 
de 1957, es constitueix una comissió dins del Patronat per gestionar les aportacions 
d'aquestes entitats);d'altra banda,algunes empreses van aportar quantitats substanciases 
en forma de donatius per tal de financ;:ar la construcció de pisos, un alt percentatge deis 
quals serien destinats als seus empleats. 

En el quadre 4.1 s'observa aquest increment puntual en els exercicis de 1958, 
1959 i 1971, que correspondrien, en els dos primers, a les aportacions peral grup 
d 'habitatges que el Patronat va construir al districte de Sant Martí pera diverses empreses. 
La xifra de l'exercici de 1971 correspon a les aportacions que !'empresa Roca Radiadores 
va aportar al Patronat pera la realització d'habitatges a Gava i Viladecans. 

185. Memoria del Patronato de las Viviendas del Congreso Eucarístico, Ejercicio 1954. Barcelona: 
VCE, 1955. 

186. "Vida de Barcelona. Realidad y proyección de las Viviendas del Congreso". La Vanguardia Espa
ñola (2~1954). 

187. A partir de 1957 es produeix una reestructuradó de !'organigrama del Patronat,dins del qua! es 
replanteja el paper del Secretaria! de Propaganda, amb la finalitat de prolongar la campanya de captació de socis 
i col·laboradors. Viviendas del Congreso Eucarístico. Carpeta núm.I.Arxiu Diocesa de Barcelona. 
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Quadre 4.1. Ingressos anuals per aportacions voluntaries peral Patronat 
d'Habitatges del Congrés Eucaristic (1952-1971) 

Any 

1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1966 
1967 
1968 
1971 

Ingressos anuals per 
aportacions voluntaries 

13.087.612 PTA 
14.695.524 PTA 
2.296.127 PTA 
2.238.805 PTA 
4.728.904 PTA 
3.314.970 PTA 
5.399.136 PTA 
6.380.744 PTA 
3.890.636 PTA 
3.259.530 PTA 
3.085.134 PTA 

13.404.289 PTA 
3.643.092 PTA 
2.092.752 PTA 

Capital fundacional 

13.087.612 PTA 
27.783.136 PTA 
30.079.263 PTA 
32.318.068 PTA 
37.046.972 PTA 
40.361.942 PTA 
45.761.078 PTA 
52.141.822 PTA 
56.032.458 PTA 
59.291.988 PTA 
62.377.122 PTA 
75.781.411 PTA 
79.424.503 PTA 
81.517.255 PTA 
88.000.000 PTA 

Increments de capital 
respecte a l'any anterior 

100 
112,29 

8,26 
7,44 

14,63 
8,95 

13,38 
13,94 
7,46 
5,82 
5,20 

21,49 
4,81 
2,63 
7,95 

Font:Memorias del Patronato de las Viviendas del Congreso Eucarístico (1952-1971). 

Totes aquestes aportacions i algunes de menor quantia responien al compliment 
de la norma legal que imposava la construcció d'habitatges a les empreses amb més de 
50 empleats estables. Els procediments possibles per a construir-los passaven per asso
ciar-se a !'Obra Sindical del Hogar, a algun deis patronats municipals de l'habitatge existents 
o a una entitat beneficoconstructora. 188 En aquest sentit, es van fer alguns intents de crear 
fundacions que emparaven aquestes aportacions amb la finalitat de construir blocs per 
als treballadors d'una empresa en concret, com va ser la Fundación San Alberto Magno 
per als empleats de la Fábrica Nacional de Colorantes y Explosivos, a Sant Andreu del 
Palomar, iniciativa que pe! que sembla no va prosperar. 

Ara bé, les primeres actituds constructores dutes a terme en els inicis del Patronat, 
centrades en la compra de terrenys de forma massiva i la construcció d'un polígon amb 
voluntat de ser un barri, van continuar fms al1971 amb l'acabament, primer, d'un grup 
a Badalona i, més endavant, amb la barriada Roca a Gava i Viladecans. 

Probablement, la captació de capitals i l'endeutament a que va arribar el Patronat 
van permetre la realització d'aquests importants grups d'habitatges, pero no van evitar 
alentir el temps de construcció, que pera Congrés-Can Ros de Barcelona va ser de 14 
anys (1953-1967) i pera Congrés de Badalona de 9 (1962-1971). 

188. Es tracta de la norma de 12 de julio! de 1955, dictada pel Ministeri deTreball. Vegeu BABIANO 
MORA,]. Paternalismo industrial y disciplina fabril en España (1938-1958). Consejo Económico social, 
1998 (pag. 160.161). LLORDÉN MIÑAMBRES. M."La política de vivienda del régimen franquista: nacimiento y 
despegue de los grandes constructores y promotores inmobiliarios en España, 1939-1960". Dins SÁNCHEZ 
RECIO,G.iTASCÓN FERNÁNDEZ,].Los empresarios de Franco. Política y economía ell España ( 1936-1957). 
Barcelona: Crítica, 2003 (pag. 156). 
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Qui eren els socis fundadors de l'entitat? 

Ja hem vist que l'entitat catolica que va assumir el pes de la constitució i el des
envolupament posterior del Patronat deis Habitatges del Congrés Eucarístic va ser 
!'Asociación Católica de Dirigentes, constituida el25 de gener de 1951. 

Modrego va encomanar la tasca de secretari conciliar de la nova entitat a un jove 
sacerdot,Narcís Jubany Arnau, al qual més endavant, e\1955, no menaría bis be auxiliar de 
la diocesi. Aquell sacerdot era de la maxima confian<;a del bisbe i posa de manifest la 
directa vinculació i l'anim de control de Modrego pe! que fa a l'associació i als que la 
integra ven. 

D'altra banda, la simbiosi entre !'Asociación Católica de Dirigentes i el Patronat 
deis Habitatges era gairebé total.Ja hem vist que els mateixos estatuts de 1' entitat preveien 
la possibilitat que aquesta creés els seus propis patronats.Amb el transcurs deis anys, el 
Patronat d'Habitatges del Congrés va esdevenir l'element més significatiu perdonar a 
coneixer l'entitat catolica empresarial. 

Al quadre 4.2 es mostra la nomina deis membres de la junta directiva i els vocals 
del Patronat deis Habitatges del Congrés Eucarístic. Sembla evident que el comite executiu 
creat dins de la comissió pro habitatges de !'Asociación Católica de Dirigentes, de desembre 
de 1951 (i que més tard s'autodenominaria Comissió gestora), va passar a constituir, 
legalment, la primera junta directiva de l'entitat beneficoconstructora. Malgrat aixo, no 
hi constava una bona part deis noms proposats en aquesta comissió inicial, com és el cas 
de l'arquitecte Balcells Gorina, els germans VallsTaberner, Bertrand Coma, Raventós Fatjó 
i Delmiro de Cara! t. Només Jaime de Semir Carroz,Antonio Pons Uibre,José MariaJuncadella 
Burés,Joaquín Ribera Barnola i el falangista Ribas Seva es van integrar a la primera junta 
del Patronat, procedents de les anteriors comissions. Uns altres membres de !'Asociación 
Católica de Dirigentes els van substituir: Juan María Roger Galles, Luis Jover Nunell, Felipe 
Bertrán i Güell, Rafael Rila Puget, José María Pañella Aldrufeu, Salvador Pala i Antonio 
Miserachs Rigalt. 

També convé fer referencia al fet que, d'aquells propagandistes que el1945 havien 
format part d'una primera associació católica de patrons, només van ser en el patronat 
beneficoconstructor Luis Jover Nunell,Joaquín María de Nadal iJosé María VJ.Iaseca Marcet. 
També sabem que durant l'any 1952 es van incorporar dues persones clau en els moments 
inicials d'aquesta entitat: l'aleshores membre d'Acció Católica i secretari del CoHegi de 
Notaris de Barcelona, José María Porcioles Colomer, que ocupara el carrec de secretari 
general, i el també militant d'Acció Catolica Felio A. Vilarrubias, secretari administratiu i 
que amb el pas deis anys esdevindria un deis pilars de l'organització. 

Per acabar, el bisbe Modrego, tot fent ús de l'article 14 deis estatuts del Patronat, 
pe! qua! podía designar algunes persones "en atención a los servicios prestados a la 
sociedad", va imposar la participació de Santiago Udina, llavors president de la Junta 
Diocesana deAcció Catolica;Juan María Roger, president de !'Obra de ejercicios espirituales 
i regidor municipal, i la de Gua!Vtllalbí, persona de reconegut prestigi i membre de Consell 
Economic Nacional. 
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Quadre 4.2. Relació de membres del primer consell d'administració ¡ vocals del 
Patronat deis Habitatges del Congrés Eucaristic 

Nom Carrec 

Juan Vida! Gironella President del consell d'administració 
Narciso Jubany Arnau Delegat episcopal 
Felipe Bertran Güell Conseller 

Antonio Pons Uibre Tresorer del consell d'administració 
josep Maria 

Procedencia 1 
Actua en representació de 
Asociación Católica de Dirigentes 
Diocesi de Barcelona 
Asociación Católica de Dirigentes/ 
Sociedad de Amigos del País 
Asociación Católica de Dirigentes 

de Porcioles Colomer Secretari general consell d'administració Col·legi de Notaris de Barcelona 
José Maríajuncadella 
Burés Conseller 
Luis Desvalls Trias, 
Marques de Alfarras Vocal del patronat 
]osé Clapers Crusellas Vocal del patronat 

Francisco 
de P. Gambús Rusca 

Pedro Gual Villabí 

Luis jover N une U 
Antonio 
Miserachs Rigalt 

Joaquín María 

Vocal del patronat 

Vocal del patronat 

Vocal del patronat 

Vocal del patronat 

de Nada! Ferrer Vocal del patronat 
Andrés Oliva Lacoma Vocal del patronat 

Salvador Pala Munné Vocal del patronat 
José Maria 
Pañella Aldrufeu Vocal del patronat 

Joaquín Ribera Barnola Vocal del patronat 

Rafael R.i.f.l Puget Vocal del patronat 
José María Ribas Seva Vocal del patronat 

Juan M. Roger Galles Vocal del patronat 
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Asociación Católica de Dirigentes 

Consejo Superior del Fomento del 
Trabajo Nacional 

Cambra Oficial de Comen;: i 
Navegació de Barcelona 
Consejo Superior del Fomento del 
Trabajo Nacional 
Asociación Católica de Dirigentes 

Congregaciones marianas i 
Asociación Católica de Dirigentes 

Asociación Católica de Dirigentes 
Cambra Oficial de Comen;: i 
Navegació 
Asociación Católica de Dirigentes 

Asociación Católica de Dirigentes 
1 Apostolado de la Caridad 
Miembro junta Centro de Estudios 
de Asesoramiento Metalúrgico 
(CEAM)/Asociación Católica de 
Dirigentes 1 regidor Ayunt. 
Barcelona "tercio corporativo" 
(1951) 
Asociación Católica de Dirigentes 
Asociación Católica de Dirigentes 
1 Delegación provincial de la 
Falange 1 exdirector Prov.Auxilio 
social /exregidor Ajunt. Barcelona 
(1939-1949) 
President Obra de Ejercicios 
Espirituales 1 Asociación Católica 
de Dirigentes/ Regidor Ajunt. 
Barcelona "tercio familiar" (1951) 



Jaime de Semir CarrozVocal del patronat 
Ángel Traval 
Rodríguez de Lacin Vocal del patronat 
Santiago 
Udina Martorell Vocal del patronat 

Ignacio Vida! Gironella Vocal del patronat 
José María 
Vilaseca Marcet Vocal del patronat 

FelioA. 

Vúarrubias Solanes Secretari administratiu 

Asociación Católica de Dirigentes 

Cámara de la Propiedad Urbana 

President Junta Diocesana d'Acció 
Catolica 
Asociación Católica de Dirigentes 

Congregaciones Marianas 1 
Asociación Católica Nacional 
Propagandista 

Font:Memoria del Patronato de las Viviendas del Congreso Eucarístico. Ejercido 1952. 
Barcelona:VCE, 1953,i elaboració propia. 

Per tal de coneixer la diversitat de personalitats que van tenir cabuda en l'entitat 
beneficoconstructora, és necessaria una aproximació biogriifica a alguns deis membres 
de la primera junta del Patronat, la majoria deis quals, d'una manera o d'una altra, havien 
estat vinculats o associats a entitats o grups catolics. 

La consulta de la documentació dipositada a l'Arxiu Diocesa de Barcelona sobre 
el Patronat del Congrés tarnbé ens mostra que el pes del funcionament diari de l'entitat 
va recaure en poques persones, especialment les que formaven part del consell d'administradó 
i, sobretot, les que van ser contractades específicament, com és el cas de FelioA.V!larrubias 
i de Jaume Nualart. Molts deis vocals assenyalats, justificaven la seva presencia com a 
simples representants de la iniciativa d'algunes de les corporacions,coHegis professionals 
i entitats més significades de la ciutat.Alguns fins i tot van ocupar la vocalia pe! prestigi 
que podía donar la presencia a la nova entitat; possiblement el cas de Gua! Villalbí o de 
Nada!. 

Aquest cúmul de circumstancies va permetre que dintre del mateix Patronat es 
donessin cita un falangista que havia format part del consistori (Rivas Seva), un membre 
de la burgesia industrial defensora del franquisme (Bertran Güell), un membre de 
!'aristocracia bancaria (DesvallsTrias), antics membres de la Uiga (De Nada! o Miserachs), 
un membre fundador d'Unió Democcitica de Catalunya (Ignacio Vida!), un simpatitzant 
de la CEDA i vinculat amb l'lnstitutAgrícola Catalii de Sant Isidre (Jover Nunell) i professionals 
"pragmatics" que van aprofitar els secrets del regim per situar-se en posicions destacades 
dintre de la política i !'empresa (Porcioles o De Semir). 

Pe! que fa a la presencia empresarial, provenía basicament del sector textil 
especialment del cotó (Pala, Rifa, Pons, Roger, Vida!), pero també del sector metal-lúrgic' 
(Ribera Barnola i Oliva Lacoma), i fins i tot hi havia un representant del sector de l'energia 
(Gambús Rusca). 

Pe! que a fa les filiacions amb els diversos grups catolics que operaven a les 
parroquies de Barcelona, el cas de Pañella Aldrufeu exemplifica perfectarnent la filiació 
catolica deis membres del Patronat, sobretot la deis que eren socis de l'ACD. 

]osé María Pañella Aldrufeu era un membre actiu de les congregacions marianes 
promogudes pels jestütes.Al fmal de la guerra apareix vinculat a diverses activitats de la 
Parroquia del Roser, on va reestructurar la beneficencia parroquial creant !'Apostolado 
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de la Caridad; també va reactivar les conferencies de Sant Vicen<; de Paü!Conferencias de 
San Vicente Paú!, el visitador de malalts, etc. Pañella actuava com a secretari d'aquest 
apostolat, que rebia ajudes de la Junta Diocesana d' Acció Católica. Pe! que sembla, la seva 
intenció era estendre'l a altres parroquies, per a la qua! cosa perseguia la creació d'un 
capital fundacional per constituir el que el! denomina va la Central del Apostolado de la 
Caridad. Les pastorals de Modrego van reconduir les seves expectatives i va acabar 
participant, des de !'Asociación Católica de Dirigentes, en el Patronat d'habitatges que 
considerava una "acción de amor perfecta" .189 

Dintre d'aquesta connexió amb els grups catolics, destaca com a vocal del Patronat 
la figura de Santiago Udina Martorell, propagandista, president de la Junta Diocesana 
d'Homes d'Acció Católica des de 1943,persona clau en l'organització del Congrés Eucarístic 
Internacional i, en aquests anys, el referent de la familia católica de la ciutat. També cal 
destacar la presencia de Juan María Roger Galles, en aquells anys president de !'Obra de 
ejercicios espirituales i regidor pe! ter<; familiar a l'Ajuntament de Barcelona. 

Cal assenyalar que alguns deis membres de la junta provenien de l'empresariat i 
coneixien la tradició paternalista associada a les colonies textils situades als marges del 
riu Uobregat.Aquest és el cas de Juan Vida! Gironella, d' Antonio Pons Llibre i deis vocals 
Rafael Rifa i Salvador Pa!ii. Aquest fet el considerem significatiu, ates que determinats 
aspectes de les accions paternalistes que es donaven en les colonies industrials tenien 
fortes vinculacions amb el catolicisme social emanat de !'encíclica Rerum Novarum de 
Ueó XIII. 190 

En el moment de constituir-se el Patronat, ell952, l'edat d'alguns deis membres 
era forc;a elevada (Ribera Barnola, 63 anys;]over Nunell, 62;Joaquín de Nada!; 69, Gua! 
Villalbí, 67). Per contra, també hi ha la presencia d'alguns joves professionals que en 
aquells anys comenc;aven a lluitar en el terreny professional vinculant-se a diferents 
empreses i corporacions. És el cas del mateix Vida! Gironella, que tenia 3 7 anys, i també 
de l'advocat d'Estat, Vilaseca Marcet, que en tenia 33, i del secretari administratiu, Felio 
VJ.!arrubias, de 32. 

Membres del patronat: alguns perf'"tls biogriúics 

D'acord amb el que hem descrit més amunt, valla pena donar algunes dades 
biogriifiques deis principals membres del Patronat deis Habitatges del Congrés Eucarístic. 

Felipe Bertran Güell: 191 Nascut a Barcelona ell901, era fill de]osé Bertran Musitu, un 
industrial que havia arribat a ministre d'Hisenda amb Maura ell921, i de Maria Cristina 
Güell, hereva de la família Güell. Militant de la Lliga Regionalista. 

189.I.a informació sobre José María PañeUaAidrufeu s'ha extret de l'informe"l.a paralització de Vivien
das del Congreso Eucarístico", maig 1994. Viviendas del Congreso Eucarístico. Carpeta núm. 28.Arxiu Diocesa 
de Barcelona. 

190. DOREL FERRÉ, G. "Les colonies industrieUes textiles en Catalogne, hypotheses sur leurs origines 
et leur évolution". Dins Arcbitectures du travail Presses universitaríes Rennes, 1992. 

191. CABANA VANCELLS, E Op. cit. (pag. 202-203).A. D. "Felip Bertran i GüeU". MESTRE CAMPÍ,J. Dic
cionari d'história de Catalunya. Barcelona: Edicions 62,1992 (pag. 124).YNFANTE, P. Los negocios de Porcioks, 
Las Sagradas Familias de Barcelona, Monipodio.Tolosa, 1974 (pag. 25). 
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Durant la guerra va ser capita de I'Estat major a Burgos, i un cop acabada es va 
incorporar a les empreses familiars. Va ser conseller delegat d'Asland i el 1951 en va 
esdevenir el president; també va ocupar diferents drrecs a Maquitrans, SA, Ferrocarrils 
Catalans, Cinzano,Aigües de Barcelona, Astilleros de Palma i Ausich, SA. 

A partir de 1960 va ocupar la presidencia del Patronat deis Habitatges del Congrés, 
fms a la seva defunció el 1965. 

Imbtüt pe! concepte més ranci del mecenatge empresarial, va formar part de la 
Hermandad para la reconstrucción del Monasterio de Santa Maria de Poblet i va participar 
en la comissió promotora del Diccionari Cata/a-Valencia-Balear, d'A. M.Alcover i E de 
B. Moll, constituida el febrer de 1951. Durant aquests anys ocupava la presidencia del 
Patronat de conferencies i obres culturals de l'Institut de Cultura Social Católica, una 
entitat que amb el segell "Editora cultura! Ibérica" edita va llibres gratults per "elevar el 
nivel moral e intelectual de las clases populares." 192 Defensor a ultran~a de la figura del 
Caudillo i de 1 'al~ament, en va deixar constancia en tres títols: Preparación y desarrollo 
del alzamiento nacional (1938), Caudillo, profetas y soldados (1939) i Rutas de la 
victoria (1939). 

José Clapers Crusellas: Membre del Consell Superior del Foment del Treball Nacional 
i de !'Asociación Católica de Dirigentes. 

Luis Desvalls Trias: 193 Representant, en el Patronat, de !'aristocracia histórica catalana, 
no en va era el vuite marques d'Alfarras i comte de I.avern.Ara bé, la seva inclusió com 
a membre del Patronat respon al fet que en aquells anys ocupava la presidencia de la Caja 
de Ahorros de Barcelona, a més de participar en els consells d'administració de Catalana 
de Gas y Electricidad, la Propagadora de Gas (de la qua! el seu pare,Juan Desvalls Amat, 
n'havia ocupat la presidencia), i de la Maquinista Terrestre y Marítima. Ideológicament 
conservador i terratinent significat, la seva presencia incorpora al Patronat una altra 
institució de la burgesia: l'Institut Agrícola Cata!a de Sant Isidre. Desvalls, seguint la 
trajectória del seu avi i del seu pare, s'hi havia incorporat el1927, amb drrecs a la junta 
directiva de 1933 a 1936, de la qua! en va ser el vicepresident des de 1940 (va succeir 
Luis Jover Nunell) i el president de 1961 a 1965. Segons]. Ynfante, els negocis generats 
perla família Desvalls han estat vinculats a l'accionariat del Banc de Sabadell i !'han 
convertit en una de les 300 fortunes principals d'Espanya. 194 

Jaime de Semir Carroz: 195 Soci de l'ACD. Era un advocat d'empreses que en aquests 
anys assessorava diverses empreses vinculades al Banco Urquijo i que tenia connexions 

192. SOLA GUSSINYER, P." Vida parroquial i associacionisme deis seglars a la Catalunya contemporimia. 
Algunes reflexions a partir del cas de la diócesi de Barcelona (1868-1974)". Dins 1 Congrés d"bistória de /"Es· 
glésia catalana. Des deis origens fins ara. Vol. 2, Solsona, 1993 (pag. 506). 

193. YNFANTE, P. Los negocios de Pordoles ... Op. dt. (pag. 46). PLANAS MARESMA,J. Op. dt. (pag. 843-
844). 

194.YNFANTE,].Los muy ricos.Barcelona:Ed.Grijalbo, 1998 (pag.238). 
195. lnformació extreta de PUIG, N. "Between accommodation and tension:AKU/HKI/AKZO NOBEL 

in Spain, 1925-1991 ". Dins BINT Researcb Program. Tbe lnternationalization of Dutcb Business: Tbe Cba
llenge ojWorking in Dijferent Business Systems. Utrecht, 19-20 novembre 2004. PUIG, N. "The education of a 
forcign market: J. WalterThompson in 20 century Spain". Dins EBHA Annna/ Conference. Barcelona, 16-18. 
YNFANTE,J. Los muy ricos. Op. cit. (pag. 336).YNFANTE, P. Los negados de Porcioles ... Op. cit. (pag. 102-103). 
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ambla bancaArnús-Gaó. El1953 es va incorporar a l'equip gestor de la Seda de Barcelona. 
En la mateixa epoca, va entrar coma soci de !'empresa Publicitas, SA, subsidiaria de 
!'agencia de publicitat sulssa, Haasenstein & Vogler.]a a la decada deis setanta, va ocupar 
les presidencies de Productos Maggi, SA, Carburos Metálicos, Luwa Española, Durisol, SA, 
Naviera Morey, SA, SEPU, Henkel Ibérica, SA, Nestlé España, Ferrovial, Cinzano i Brown 
Boveri, a més de participar com a conseller en altres societats. Estava casat amb Elvira 
Morey Cabanellas i era germa i oncle deis advocats Francisco de Semir Carroz i Francisco 
iAgustín de Semir Rovira. Segons Y nfante, els negocis generats per aquest advocat havien 
convertit la familia Semir-Carroz en una de les 300 fortunes principals d'Espanya, l'any 

2004. 

Francisco de Paula Gambús Rusca: 196 Va estar vinculat al sector del gas; en concret, 
va ser vocal del primer consell d'administració de la Compañía Española de Electricidad 
y Gas Lebon, creat el 31 de desembre de 1923; més endavant, es va incorporar a Forces 
Electriques de Catalunya, SA. Cal esmentar que va ser el comissari judicial de la fallida de 
Barcelona Traction i dipositari deis fons de 1' empresa.197 

Durant els anys de gestació del Patronat era el director de la BancaArnús Gaó, un 
fet que li permetia mantenir relacions excel-lents amb molts deis empresaris barcelonins 
del moment. En el Patronat deis Habitatges del Congrés era el representant de la Cambra 
Oficial de Comer~ i Navegació de Barcelona, i va arribar a la vicepresidencia de la mesa 

d'aquesta entitat el1954. 

Pedro Gual Villalbí:198 Nascut aTarragona el1885, va ser catedratic de Política económica 
(1915) i Legislació duanera i Dret internacional (1912) a !'EscoJa de Comer~ de Barcelona. 
E11916 va actuar coma assessor del gremi de fabricants de Sabadell.Va col-laborar amb 
!'EscoJa d'Alts Estudis Comercials de la Mancomunitat de Catalunya. E11924 va passar a 
ser secretari del Foment del Treball Nacional. Durant la Guerra Civil va estar aAnglaterra 
recaptant finan~ament i divises per al bando! franquista; i un cop acabada la guerra va 
ser president del sindicat nacional textil, vocal de la Zona Franca de Barcelona, de 1' Ateneu 
Barcelonés i del Consell Económic Sindical. Entre 1957 i 1965 va ser ministre sense cartera 
i president del Consell Económic Nacional del qua! era membre des de 1940 per ordre 
de Franco. En !'ambit empresarial, va formar part deis consells d'Hiladuras Casablanca, 
SA, Sociedad Internacional Lipofor i del Banco Exterior de España. Es va incorporar al 
Patronat a sol-licitud personal del bisbe Modrego. Va morir el1968. 

Luis Jover Nunell: 199 Nascut e11890.Advocat. De ¡ove va ingressar a la Lliga Regionalista, 
i va ser un deis fundadors d'Acció Catalana. Més tard, va entrar a Unió Democratica de 

196.ARROYO HUGUET, M. "Banca, infraestructuras urbanas y estrategias empresariales. La fábrica de 

gas de Málaga ( 1923·1940)". Dins Actas del3 Congreso de historia catalano-andalu.za, Cataluña y Andalucía, 
1898-1939. Barcelona: Ediciones Carena, 2001 (pag. 297·325). MOUNERO, C.;YSAs, P. Op. cit. (pag. 41). 

197. CAPEL, H. (Dir.). Las Tres Chimeneas: Implantación industrial, cambio tecnológico y transfor
madón de un espado urbano barcelonés.Vol 11. Barcelona: FECSA, 1994 (pag. 205). 

198. CABANA VANCELLS, E Op. cit. (pag. 230-233). ROMEU ALEMANY,A. "Gual i Villalbí, Pere". MESTRE 
CAMPÍ,J. Diccionari d'historia de Catalunya. Barcelona: Edicions 62, 1992 (pag. 124) i SÁNCHEZ SOLER, M. 

Los banqueros de Franco. Madrid: Oberon, 2005 (pag. 170-171). 
199. PLANAS MARESMA,]. Op. dt. (pag.845 i 851) i consulta al Registre mercantil de Barcelona. 
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Catalunya i després va simpatitzar amb la CEDA. El 1935 va ser nomenat Conseller de 
Governació de la Generalitat de Catalunya. Durant la guerra es va refugiar a Burgos. El 
1932 havia fundat l'Associació de Propietaris del partit judicial de Vilafranca, de la qual 
en va ser el president. Més endavant, es va incorporar a la Junta de l'lnstitutAgrícola Catala 
de Sant Isidre, amb el carrec de vocal bibliotecari, entre 1934 a 1939, any en que el van 
nomenar vicepresident de l'entitat.Ja passada la Guerra Civil, va exercir d'advocat i va 
ser membre de la junta directiva del Col·legi d'Advocats de Barcelona, el 1953.A partir 
de 1957, amb l'entrada de Porcioles a l'alcaldia, va ocupar el drrec de secretan general 
del Patronat deis Habitatges del Congrés.Va morir el 1984, als 94 anys. 

José M. Juncadella Burés:200 Va néixer el 1908.Aquest industrial era besnét de Jeroni 
Juncadella Casanovas. Per part materna havia heretat accions de la textil Burés, SA, i 
ocupava la gerencia d'aquesta empresa quan es va incorporar al Patronat.Va ser conseller 
de la concessionaria de cotó Algodonera del Ebro, SA i vocal de la junta del Servicio 
Comercial de la Industria TextilAlgodonera (SECEA). Durant les decades dels anys cinquanta 
i seixanta va estendre l'activitat empresarial cap a altres sectors i va ser president de 
!'Editorial Labor, SA; de les asseguradores La Catalana i la Previsión social, de Ferrocarril 
Sarria-Barcelona, SA, Ferrocarril de Cataluña, SA, Costeros de Levante, SA, i d'algunes 
societats immobiliaries.També era membre del consell regional del Banco Central. 

Antonio Miserachs Rigalt:Z<n Va néixer a Barcelona el1908.Va estudiar Dret a la Universitat 
de Barcelona. Es va afiliar a les joventuts de la Lliga Regionalista, i el 1934 va passar a 
Acció Popular Catalana, partit del qual va arribar a ser secretari general. Cal recordar que 
aquest partit era la representació de la CEDA a Catalunya i que havia ~orgit de la fusió de 
membres del PartitAgrari de Catalunya i d'altres vinculats a l'InstitutAgrícola Catala de 
Sant Isidre. També era membre de les congregacions marianes. Durant la Guerra Civil va 
ser condernnat per un tribunal popular i va estar dos anys en un camp de treball, juntament 
amb Santiago Udina.Als anys quaranta va tornar l'advocacia i va esdevenir un especialista 
en propietat inteJ.lectual;va publicar El copyright norteamericano (1946),El contrato 
d.e edición en la Ley del Libro (1975) i Reciprocidad española en el derecho internacional 
de a~tor (1975). Els anys immediats a la guerra se'! va considerar el representant personal 
de Gil Robles a Barcelona. Entre 1968 i 197 4 va ser vicepresident de 1' Asociación Católica 
de Dirigentes. El 1976 va ser el promotor del partit Democracia Social Cristiana de 
Catalunya, al costat, entre d'altres, del seu f!ll Pau Miserachs Sala; va abandonar la política 
dos anys després i va morir a Barcelona el1982. 

Andrés Oliva Lacoma: 202 Empresari metal-lúrgic, era el president i gerent de Talleres 
Oliva Artés, situats al carrer Pere IV de Barcelona. Oliva La coma havia estat membre del 
Consell del Foment Nacional del Treball, just abans de l'inici de la Guerra Civil. El 1938, 

200. Vegeu CABANA VANCELLS, E Fabriques i empresaris. Vol 2. Enciclopedia Catalana, 1991 (pag. 
431432).YNFANTE, P. Los negocios de Pordoles ... Op. ciL (pag. 66). 

20 l. A. D."Miserachs Rigalt,Antoni". Dins Gran Endclopedia Catalana, vol8. Barcelona, 1996. CULLA, 
J. B.Evolució de l'espai centrista a Catalunya (1976-1982). Working paper, núm.4, 1989. Institut de Ciencies 
Polítiques i Socials. 

202.Vegeu CHECAARTASU,M.(Coord.).Pob/enou, la fabrica de Barcelona.Ajuntament de Barcelona, 
2003 (pag.i28-130.MOUNERO,C.;YSÁ.S,P.Op.cit. (piig.41 i 51). 
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tot i la situació bei·Iica,és nomenat president honorari de la recuperada Cambra d'Indústria. 
Entre 1943 i 1949 és nomenat Diputat de la Diputació de Barcelona perla conússió gestora 
d'aquesta entitat.Aquesta posició ti va servir per aconseguir un notable avantatge competitiu 
per a la seva empresa, que en aqueOs anys va dur a terme millares i ampliacions. De fet, 
aquest empresari va viatjar a l'Alemanya nazi per coneixer models de maquinaria industrial 
per a copiar, i va ser un dar exemple del que avui anomenem benchmarking. Era membre 
del Consell Superior del Foment del Treball Nacional des de 1941 i de la junta del Patronat 
de l'Escola Industrial des de 1950. 

Salvador Pala Munné:203 Empresari del textil, continuador de l'empresa familiar Hilados 
y tejidos Juan Palá y Claret, amb fabriques a la colonia Pala deTorroella, a la carretera de 
Manresa a Solsona, i amb dependencies al passeig de SantJoan de Barcelona. 

Antonio Pons Llibre:204 Coma tresorer del consell d'administració del Patronat va 
recaure en ell la responsabilitat de la gestió econonúca i fmancera de l'entitat, així com 
la gestió pressupostaria i el control de costos i deis projectes tecnics. Molt probablement, 
es tracta d'una de les persones clau pera entendre el bon funcionament de l'entitat al 
llarg deis seus primers anys de vida. Era soci i principal accionista de l'empresa textil 
cotonera Manufacturas Pons, SA, constituida el1922 i hereva de la Colonia Pons, de Puig
reig. L'empresa va fer suspensió de pagaments el 1989 i fallida el 1995. A la mateixa 
població havia creat !'empresa de venda al detall de teixits Comercial del Uobregat, SA. 
A partir de la decada deis cinquanta, s'endinsaci en negocis del sector immobiliari a través 
de la societat Inmobiliaria Pons, SA i SL de Inversiones Victoria Inmobiliaria Pons, ja que 
tenia diverses propietats a la ciutat (immobles al Passeig de Gracia, 24, al carrer Aragó, 
208 i al carrer Valencia, 267). Va participar coma soci de !'editorial Éxito. Entre 1961 i 
1963, va ser vocal de la junta del Servicio Comercial de la Industria Textil Algodonera 
(SECEA). Igual que Vidal Gironella, provenía de la tradició paternalista associada a les 
colonies textils situades en els marges del riu Uobregat. 

José Ribas Seva:20'Va ser l'home clau en el naixement de la Falange a Catalunya,juntament 
amb Roberto Bassas i Luis Santamarina, i va ser el cap local de Barcelona des de la seva 
fundació el 1934. Durant la guerra va ser cap de les milícies de la FET i de les JONS a 
Barcelona. Va ser tinent d'alcalde de l'Ajuntament durant els mandats de Miquel Mateu i 
de José María Albert, Baró de Terrades, de 1939 a 1949. Entre 1942 i 1948 va ser cap 
provincial de l'Auxili Social. El1961 va tornara l'alcaldia de lama de Porcioles,per aban
donar-la definitivament el 1963 .Va ser diputat provincial en dues ocasions i vicepresident 
de la Diputació entre 1964 i 197l.A més de cap provincial de la Falange, va ocupar carrecs 

203. CABANA VANCELLS, E Fabriques i empresaris. E/s cotoners. Vol Il. Barcelona: Enciclopedia Cata· 

lana, 1991 (pag. 346). 
204. CABANA VANCELLS, E Fabriques i empresaris. E/s cotoners. Vol Il. Barcelona: Enciclopedia Cata· 

lana, 1991 (pag. 338). S ERRA, R i Vll.ADÉS, R. La Colonia Pons de Puig-reig (1875·1987). Berga: Ediciones de 
l'Albí, 1987.MOUNERO, C.;YSÁ.S, P. Op. cit. (pag. 51) i consulta de notes al Registre mercantil de Barcelona. 

205. FABRE FORNAGUERA,J. La contrarevolució de 1939 a Barcelona. E/s que es van quedar. Tesi 
doctoral. Universitat Autónoma de Barcelona. Departament d'História Moderna i Contemporilnia, 2002 (pag.41). 
THOMAS,J. M. Falange, guerra i franquisme. FETy de las ]ONS de Barcelona en e/s primers anys del regim 
frmu¡uista. Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1992. 
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en diverses juntes: Foment del Treball Nacional, Círculo Artístico i la presidencia de la 
Cambra de la Propietat Urbana entre 1964 i 1978. Regentava un comen;: de venda de 
mobles, fet que Ji permetia ocupar responsabilitats en el sindicat vertical de la fusta. 

Joaquín Ribera Barnola: 206 Empresari metal-lúrgic, va iniciar la seva activitat el 1912 
en un taller del Poblenou, amb l'especialitat de fabricació de coberts d'alpaca i de llautó. 
El1924 va fundar Metales y platería Ribera, SA, coneguda popularment com Can Culleres, 
des de la qua! es va incorporar a di verses organitzacions sectorials: Unión Industrial 
Metalúrgica o !aJunta de aranceles y valoraciones. En els anys quaranta, Ribera va adquirir 
Electro lisis del Cobre, SA, situada a Palencia, i va realitzar notories inversions en les mines 
de coure de Huelva. Són els anys en que els seus fillsAndrés iJaime Ribera Rovira i el seu 
gendre Juan Vallvé Creus s'incorporen a !'empresa. Ell és un deis impulsors del Centro 
de Estudios y Asesoramiento Metalúrgico (CEAM), veritable patronal del sector. Va ser 
nomenat vocal del primer consell d'administració de SEAT i president de la Mutua 
Metalúrgica. Intervé en el nucli fundador d'ESADE; el 1951 és escollit regidor de l'Ajuntament 
de Barcelona pe! ten; familiar i participa en els primees compassos del Patronat deis 
Habitatges del Congrés. Probablement, Ribera Barnola va ser una de les persones del 
Patronat que més conscient era de l'activitat que havia d'ocupar aquesta entitat i de la 
necessitat que havia de cobrir. Ell mateix va impulsar, el 1953, la construcció de 128 
habitatges per als treballadors de Can Culleres, en un solar del carrer Pallars, segons el 
projecte redactat per David Mackay, Oriol Bohigas i José María Martorell. 

Juan Maria Roger Galles:207 Era l'hereu d'una nissaga d'industrials textils, fortament 
implantada entre la burgesia barcelonina. La seva familia possela unes cases destacades 
al carrer Ausias March, projectades per Enrie Sagnier entre 1888 i 1895. Durant la Guerra 
Civil va lluitar en el bando! franquista. El 1951 va ser elegit regidor de l'Ajuntament de 
Barcelona pe! ter¡; familiar, carrec que va ocupar fins al 1954. ParaHelament, ocupa va la 
presidencia de la "integrista" Obra de ejercicios espirituales. Es va incorporar al Patronat 
a sol-licitud personal del bisbe Modrego. 

Ángel Traval Rodríguez de Lacín: El1952 era el president de la Cambra de la Propietat 
Urbana; la seva presencia al Patronat representava aquesta entitat. 

José María Vtlaseca Marcet:208 Va néixer el 1919. Va estudiar als jeswtes i es va doctorar 
en Dret amb la tesi La banca central y el Estado; més endavant va fer oposicions a advocat 
de l'Estat i va guanyar-ne la pla¡;:a el 1943. Estava amb Teresa Roca, de la familia propietaria 

206.Vegeu CHECAARTASU, M. (Coord.). Poblenou, la fabrica de Barcelona. Ajuntament de Barcelona, 
2003 (pag. 52-54). MARÍN CORBERA, M. Els ajuntaments Jranquistes a Catalunya. Ueida: Pages editors, 2000 
(pag. 266-267). MOUNERO, C.; YSAs, P. Op. cit. (pag. 35). 

207. MARÍN CORBERA, M. Op. cit. (pag. 271). 

208. GOMIS, L. De memoria.Autobiografra (1924-1994). Barcelona: Edicions 62, 1996 (pag. 353-367). 
GOMIS, L. "Vilaseca i Marcet." La Vanguardia, 17 d'abril de 1995. MARTÍ GÓMEZ,J. "Un homenaje merecido", 
La Vanguardia, 5 de febrer de 1999.Pl i SUÑER,}.M.MisceUimia en homenatge ajosep Maria Vilaseca i Mar
cet: una contribuci6 a l'analisi de la sodetat catalana contemporania. Barcelona: Generalitat de Catalunya, 
1998 (pag. 229). Vll.A.R, S. Protagonistas de la España democrática. La oposición a la dictadura, 1939-1969. 
París: Ediciones Sociales, 1968 (pag. 431-434. C1RICI, E. La generació deis fets de Pala u. Barcelona: Rúbrica edi

torial, 2001 (pag.l35-136). 
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de Roca Radiadors, de la qua1 va acabar sent l'assessor legal i membre del consell d'administraáó. 
Entre 1940 i 1947 era president de la Congregació Mariana de Barcelona i membre de 
!'Asociación Católica Naáonal Propagandista. El1952 s'incorpora a !ajunta del Patronat deis 
Habitatges del Congrés Eucarístic, on va ser present fins a l'extinció de l'entitat el 1976. El 
seu pensament va anar evolucionant cap a postures políticament més progressistes i 
democratiques. Per exemple, era simpatitzant de moltes idees que defensaven grups com 
Catolics pe! Socialisme. Des de les congregaáons marianes i 1' Academia de llengua Catalana 
es va relaáonar amb bona part de l'oposiáó catalanista. En aquests rnateixos anys, va patroánar 
diverses activitats com l'edició de Cuadernos para el Diálogo, on va ser vicepresident del 
consell de redacció;l'editorial Edicions Catalanes de París,el1969,al costat dejordi Pujo! i 
josep Benet; !'editorial Estela; la revista Oriflama, així com d'altres activitats de caracter 
social, com la Fundació jaume Bofill.Ja en plena transició, va participar activament en la 
creació d'un partit emmarcat en la democracia cristiana, al costat de l'antic cedista Manuel 
Jiménez Femández. El 1977 va entrar al consell d'administració de Fomento de la Prensa, 
editora d'El Correo Catalán, d'on va arribar a ser president. Membre de !'Academia de 
Jurisprudencia i Legislació de Barcelona, president de la Revista jurídica de Catalunya i 
un deis impulsors de l'Institut d'EstudisAutonomics.Va morir el1995. 

Ignacio Vidal Gironella: Germa de Juan Vidal Gironella i vinculat a !'empresa familiar. 
Va formar part de la junta fundacional de !'Organismo BenéficoAntituberculoso.Abans 
de la guerra, sembla que havia militat a Unió Democratica de Catalunya. 

Felio A. Vilarrubias Solanes:Nascut a Sabadell, el1920. Nét de !'alcalde d'aquesta població, 
Joan Masagué V!larrubias (1901), durant la Guerra Civil va ser combatent del ter<; requete 
de la Mace de Déu de Montserrat. Un cop passat el conflicte, es va incorporar a la Diputació 
de Barcelona, on va arribar a ser cap de protocol. El1952, amb 32 anys, s'incorpora al Patronat 
deis Habitatges del Congrés Eucarístic en qualitat de secretari administratiu, cirrec que 
mantindril fins al final del funcionament de l'entitat.A partir deis anys vuitanta s'ha dedicat 
a impartir cursos de protocol, herhldica i vexiHologia, i en l'actualitat és director deis cursos 
de protocol de l'Escola Diplomatica del Ministeri d'Afers exteriors i de la diplomatura 
corresponent de la Universitat d'Oviedo. Ha estat cap de protocol de la Fundació Princep 
d'Astúries i ha escrit nombroses publicacions sobre temes de protocol. 

El paper de Porcioles en el Patronat deis Habitatges del Congrés 

La presencia de josep Maria de Porcioles Colomer (Amer, 1904-Vilassar de Mar, 
1993) en el Patronat deis Habitatges del Congrés Eucarístic, gairebé des de la seva 
formació, respon a dos fets. 209 D'una banda, Porcioles era, en aquests anys, el secretari 

209. Entre la bibliografia relativa a la figura de Porcioles destaquem: MARÍN CORBERA. Catalanisme, 
clientelisme i Jranquisme.josep Maria de Parciales. Societat catalana d'estudis histories. 1nstitut d'Estudis 
Catalans. CoH D'ahir per avui, núm. l. Barcelona, 2000, i una revisió recent que du el títol Parciales, catala
nisme, c/ientelisme i franquisme. Editorial Base, 200;. MARÍN CORBERA, M. Els ajuntaments franquistes a 
Catalunya. Política i administraci6 municipal, 19 38-1979. Lleida: Pages Editors. Col-lecció Seminari, 12 (pag. 

499). YNFANTE, P. Los negados de Parciales ... Op. dt. i les seves memories PORCIOLES COLOMER,]. M. Mis 
memorias. Barcelona: Prensa Ibérica, 1994. 
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del Col-legi de Notaris de Barcelona, una de les institucions barcelonines que va ser 
convidada a incorporar-se al Patronat. D'altra banda, Porcioles, que llavors tenia 48 anys, 
era un notari amb despatx a Barcelona que de jove havia militat aAcció Social Popular 
i més endavant a l'entitat continuadoraAcció Catolica.Aquesta catolicitat sembla que 
és una de les claus per entendre la seva participació en el Patronat, jaque en principi, 
al desembre de 195l,no figurava entre els socis de !'Asociación Católica de Dirigentes. 
Tot i així, a ningú se li ha d'escapar que la seva presencia també responia als bons 
contactes que Porcioles mantenía amb diversos personatges polítics del regim i de la 
Falange, i hi ha documentació suficient que mostra que va ser un home molt afi a 
l'Almirall Carrero Blanco. 

Cal recordar que tot i que abans de la Guerra Civil havia militat en les joventuts 
de la Lliga Regionalista, durant el conflicte es va incorporar a la Falange, probablement 
més per pragmatisme i possibilisme que no pas perque cregués en l'ideari. Entre 1943 
i 1945 va ser director general de Registros y Notariado, jaque el ministre de Justícia 
del moment, ellleidata Eduardo Aunós, el va incorporar entre els seus col-laboradors, 
incorporació que responia a la prolífica tasca que Porcioles havia desenvolupat, primer 
a l'Ajuntament de Balaguer (1939-1940), que va compaginar amb el drrec de delegat 
provincial d'Auxili Social a Lleida, i després coma president de la Diputació de Lleida, 
drrec que va ocupar des de setembre de 1940 fins a la fi de 1942. Des d'aquest !loe, 
va intervenir en la fundació de l'Institut d'Estudis Ilerdencs (1942) i de la GranjaAgrícola 
Experimental (1942). 

Aquesta experiencia en l'aparell de govern franquista i la seva situació posterior 
coma notari li dona ven una enorme garantía coma professional experimentat i capacitat 
per a exercir la tasca de secretari general del Patrona t. Cal assenyalar que Porcioles havia 
guanyat l'oposició al cos notarial el1932 i va establir notaria a Balaguer, i el 1947 la va 
obtenir a Barcelona. Compaginava aquesta activitat ambla de jutge d'apel·lacions a Andorra 
i amb el paper de secretari del Col·legi Notarial. L'oportunítat de participar en !'organigrama 
del Patronat es va revelar com estrategica per al futur alcalde, ja que aquí va enfortir la 
seva xarxa de contactes i relacions, ja de per si extensa. 

A través de la documentació consultada, creiem que Porcioles va tenir un paper 
destacat en l'ordenació deis criteris a seguir per l'entitat beneficoconstructora, 
especialment pe! que fa a l'estructuració economica, amb la finalitat de perllongar 
l'activitat del Patronat. 

El12 d'octubre de 1952,quan el Patronat ja havia iniciat la marxa i feia nou mesos 
que recollia aportacions en diners, el notari Porcioles presenta en un document, sota 
secret de confessió segons les seves propies paraules, en el qua! relata la situació del 
Patronat i presenta les seves opinions per tal de donar continultat, alhora que solució, a 
l'entitat. 210 Aquest mateix documentes revela com un manual ideologic de l'acció benefica 
que aquells membres de la burgesia catolica de la ciutat emprenien. Inclola un dossier 
de 51 quartilles apalsades en que desglossava la problematica de l'habitatge, les solucions 
legals i financeres d'aquells moments i la ideología "catolica" que emparava l'acció 
constructora. 

210. Document amb el títoi"Síntesis de la obra de las viviendas del Congreso",firmat per Parciales el 
12/10/1952. Viviendas del Congreso Eucarístico. Carpeta núm. 2. Estudis i projectes.Arxiu Diocesa de Barce· 
lona. 
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El document, impregnat del pragmatisme del qua! Porcioles feia gala quan va ser 
alcalde, explicita que la solució definitiva al problema de la manca d'habitatge era del 
tot impossible d'aconseguir; també assenyala que ellliurament de capitals pera la 
construcció d'habitatges sense la participació monetaria deis qui hi han d'anar a viure 
era inviable per a la continultat del projecte; per tot aixo, plantejava com una qüestió 
justa la participació deis nous propietaris en el projecte, aportant quantitats en forma 
de quotes. 

Aquest fet, que podría semblar obvi, marcava les discussions deis procers del 
Patronat,ja que és molt probable que en els moments inicials, i sobretot sota l'influx de 
les pastorals"populistes"de Modrego i els efectes del Congrés Eucarístic acabat de celebrar, 
es cregués que la caritat en el sentit de beneficencia seria la solució per a impulsar el 
Patronat;fins i tot hi havia alguns membres que creien que el fet que les classes benestants 
de la ciutat aportessin capitals generaría un suposat efecte domino entre persones d'altres 
classes socials.Aquest sentit caritatiu, molt d'acord amb els rancis postulats catolics del 
moment, és rebatut per Porcioles, el qua! proposa una implicació de totes les parts, ¡ 
especialment deis beneficiaris, d'una forma diferent, ja que eren aquests els que havien 
de donar continultat a l'entitat beneficoconstructora: 

"El Patronato ha establecido ya su principio fundamental. Como que la solución 
es única, este principio es axiomático. Es imposible solucionar el problema, si los 
propios interesados no adquieren las viviendas en propiedad, en forma que permita 
establecer una rotación de capitales que sustituya las fabulosas sumas que se necesitan 
y que ningún poder humano podría reunir". 

"Pero no basta con establecer este prindpio, es preciso sacar de él todas sus con
secuendas. Si los interesados adquieren las viviendas en propiedad, son ellos mismos 
en realidad, los verdaderos constructores: en consecuencia la verdadera fuerza 
constructiva, el impulso que ha de dar velocidad a la rotación de capitales, está en 
sus manos. El camino de soludón estará pues, en reconocer este hecho y en procurar 
dar a la aportadón de los benefidarios, la mayor importanda y el mayor vigor posible. 
Seria catastrófico para la obra que nos empeñáramos en menospredar esta aportadón. 
Sería injusto, que si los beneficiarios en definitiva, han de pagar su vivienda, nos 
empeñáramos en demostrarles que somos nosotros que se la pagamos o que la tienen 
gracias a nuestra generosidad. Sería cegar el futuro grandioso de la Obra, si la 
redujéramos a una acción de beneficencia más o menos importante, en vez de 
convertirla en una vigorosa restauradón de la iniciativa y de la fuerza constructiva 
de los mismos que necesitan bogar." 

Porcioles, en la seva !larga disquisició sobre l'assumpte, no feia sinó assenyalar el 
que era evident: la inoperativitat d'una proposta basada en la pura beneficencia, i proposava 
una estrategia certament logica que a la !larga seria la que s'aplicaria. 

En les mateixes dates que Porcioles presenta va el document esmentat, es gestionava 
la compra deis terrenys per construir-hiel primer grup d'habitatges. 211 Porcioles, gracies 
a la seva activitat professional, havia conegut la família Ros i de Ramis, propietaria de 
setze hectarees en una zona situada entre la Riera d'Horta, la carretera de Dalt (actual 
carrer ConcepcióArenal) i el passeig Maragall.Aquelles terres de la masía de Ca !'Armera, 

211. Informació extreta de !'entrevista a José Maria Vilaseca Marcet. Barcelona, 18 de man; de 1994. 
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propietat ,d'aquesta família, eren susceptibles de ser comprades, ja que havien estat 
heretades pels fills d'Ignacio de Ros. El seu declivi coma terres de cultiu era evident i el 
valor com a solars urbans les feia notoriament atractives. 

L'organització interna del Patronat212 

La presencia de diversos directius d'empresa entre els patrons de l'entitat benefi
coconstructora va incidir de forma clara en el projecte organitzatiu, administratiu i 
economic de la nova entitat 

Ja en el moment de constituir-se la comissió gestora, es va llogar un local a l'avinguda 
Diagonal, número 608, pis 3r lletra B. Des d'allí es van fer els primers passos per tal de 
presentar el projecte de construcció d'habitatges a !'Instituto Nacional de la Vivienda i 
el projecte d'urbanització a I'Ajuntament de Barcelona, a la vegada que es va canalitzar i 
estructurar la campanya de captació de fons i el sistema de selecció, presentació i 
classificació de les sol·licituds per als nous pisos. 

El febrer de 1953, l'entitat va definir el seu organigrama, que en aquest moment 
tenia els treballadors següents: 

• Un secretan de l'entitat amb horari frx, de 18 ha 21 h (eventualment, tot el dia). 
Aquest carrec l'ocupava FelioA.Vilarrubias. 

• Una secretaria de presidencia. 
• Un auxiliar del secretari, de 16 ha 20 h. 
• Un comptable, de 19 ha 21 h. 
• Un oficial administratiu, de 17 h a 21 h. 
• Un conserge, de 10 ha 13 h i de 16 ha 21 h. 
• En aquells moments, col·laborava ambla secretaria en els assumptes de publicitat 

i relacions públiques Jaime Nualart Maymí, un antic fejocista que, com hem 
dit, havia participat en la fundació de !'Orientación Católica Profesional del 
Dependiente, el 1948. Era l'encarregat de les notes de premsa, de radio, la 
redacció deis fullets i deis anuncis que servien pera la captació de fons i per 
donar a coneixer la missió de l'entitat. Es tractava d'una col·laboració a temps 
parcial,ja que Nualart era el cap de personal de ('empresa metal·lúrgica Riviere, 
SA. El maig de 1953, va formalitzar la seva col·laboració i va ser nomenat tecnic 
de propaganda. 

Els vocals del Patronat, i alhora membres del consell d'administració, van dur el 
pes de !'operativa diaria:Antonio Pons Llibre va controlar la gestió económica els primers 
anys de vida de l'entitat;Josep Maria de Porcioles es va encarregar de les qüestions 
legals;Juncadella, Bertran Güell i Vidal Gironella van dura terme les gestions amb les 
administracions, les institucions i també es van encarregar de la captació de socis 
beneficiaris de !'obra. 

En aquest mes de febrer de 1953,el Patronat professionalitza encara més la seva 
tasca i Vilarrubias elabora un organigrama centrat en la figura d'un gerent amb tres 

212. La documentació d'aquest apartat ha estat extreta de diversos documents localizats al fons de Vi· 
viendas del Congreso Eucarístico, Carpeta núm. 2 i 3. Estudis i projectes.Arxiu Diocesa de Barcelona. 
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drrecs vinculats i dependents, alhora: cap de propaganda, advocat assessor i tecnic 
assessor. 

Pe! que fa al primer drrec, al maig d'aquell any, s'hi va adscriure Jaime Nualart, el 
qua! de forma voluntaria ja havia desenvolupat tasques similars;ellloc d'advocat assessor 
va recaure en Josep Maria de Porcioles, i el tecnic va ser Martín Vivó, el qua! esta va 
subordinat a Pons Llibre, que controlava aquesta area. 

Poc temps després,el julio! de 1953,l'inid de les obres del primer grup va comportar 
l'organització d'un servei d'obres, !'única finalitat del qua! era controlar els materials i 
vigilar-los. El cost tan elevat i la necessitat de racionalitzar-los al mllxim van obligar a la 
creació d'aquest servei, del qua! se'n va ocupar un peó especialitzat. 

A partir de 1954,.l'organigrama del Patronat es va ampliar una altra vegada amb 
la creació de la denominada "Oficina de información y relaciones con los usuarios". Es 
tractava de !'oficina que canalitzava ellliurament de les sol-licituds per als pisos i que 
resolia els problemes que sorgissin a mesura que s'anessin ocupant. Per tal d'estalviar 
despeses, el Patronat va optar per instal·lar-la en un deis locals comercials del primer 
bloc de cases que estava construint, amb un horari de tarda i dotada amb tres perso
nes. 

L'evolució i el creixement del Patronat van dur implícites noves modificacions de 
!'organigrama, i n'elevava la complexitat. El febrer de 1957 es dissenyen tres arces de 
treball: una tecnica, encarregada de controlar les obres, els pressupostos, la gestió deis 
materials, etc.; una jurídica i una de propaganda.També se segrega de la secretaria rarea 
denominada tresoreria, que seria l'encarregada de la gestió financera i comptable de 
l'entitat.Amb tot aixo, !'organigrama funcional es presentava tal com s'explicita en el 
quadre 4.3. 

El 9 desembre de 1957, el consell d'administració del Patronat va aprovar la 
distribució esmentada, jaque segons el redactat del projecte organitzatiu:" Los numerosos 
asuntos que plantea una organización eficiente, no pueden en su resolución ser 
demorados ni a obrar a impulsos de continuas improvisadones". 

Aquesta aprovació, curiosament, coincideix amb !'entrada de Porcioles a l'alcaldia 
de l'Ajuntament.A !'esquema organitzatiu de febrer s'ha afegit, per primera vegada, la 
figura del "Patronat social", un departament creat pera la gestió de les instal-lacions i els 
equipaments que s'havien de fer al barrí que s'estava construint i que tindria com a 
responsable el consiliari del Patronat,l'aleshores bisbe auxiliar,NarásJubany.També s'han 
incorporat els departaments d'intervenció i el d'administració i immobles. El primer es 
podria definir a mig camí entre les funcions d'un controller financer i les d'un servei 
d'informadó; per exemple, en aquest departament es rebrien els informes que els venedors 
de cada immoble realitzaven quan detecta ven alguna anomalía relacionada amb la moralitat 
deis inquilins; també hi arribaven els detalls de les despeses de material d'obres i es 
controlarien els pagaments a efectuar als proveldors. El departament d'administració i 
immobles controlara el compliment del reglament deis habitatges, les relacions deis 
propietaris amb el Patronat i el pagament i liquidació de les quotes. 

En el quadre 4.4 podem veure la definició organitzativa del Patronat, que dóna 
mostres de la notable complexitat que havia assolit l'entitat 
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Quadre 4.3. Organigrama funcional del Patronat dels Habitatges del Congrés 
Eucaristic el febrer de 1957 

Presidente del Patronato:Arzobispo Gregorio Modrego Casaus 

PATRONATO 
Consejo de administración 
Delegado episcopal: Dr. Narciso Jubany Arnau 
Presidente: Juan Vida! Gironella 
Tesorero:Antonio Pons Llibre 
Vocales: Felipe Bertrán Güell 
José María Juncadella Burés 
Secretario: José Maria de Porcioles Colomer 
Secretario delegado: Felio A. VJ.!arrubias Solanes 

Oficial secretaria: Elena Piquer 
SECCIÓN TÉCNICA 

Consejero delegado:Antonio Pons Llibre 
Asesor técnico: Martín Vivó 
Jefe de negociado: R. Montfort Mir 
Ayudante de obras: J. Luis Martí 

TESORERIA 
Consejero delegado;Antonio Pons Llibre 
Contable:Jaime Blasco 

PROPAGANDA 
Jefe técnico:Jaime Nualart Maymí 

SECCIÓN JURÍDICA 
Consejero delegado:José Maria de Porcioles 
Oficial: Manuel SerraArnau 

Font:"Organización técnico administrativa de la entidad Viviendas del Congreso Eucarístico". 
Viviendas del Congreso Eucarístico. Carpeta núm. 3.Estudis i projectes.Arxiu Diocesa de 
Barcelona. 
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Quadre 4.4. Organigrama administratiu del Patronat dels Habitatges del Congrés 
Eucaristic, el desembre de 1957 

Delegado episcopal 

1 Consejo de administración-Presidencia 1 

/ Ll __ v-_· __ de!_Con_g_reso_E:-uca_n_stiCO_· _<_sr._P_ons_> _ __¡l ~ 

j 1 -·-~-Patronato social (Obispo auxiflar) 

.lwid•<afSn,P=••Iu·Jcwr) 1 ~ 
~====r.=u~==.=~=.P=~=,====~~ ~ 

L.___
----'11 ~ Intervención 

Cajero 

,-----Oepa-rtame--rdo_lécn_ico----, 1 Dplofkodlfi'W)~ lllllnlt!bkJ 

Font:"Organización técnico administrativa de la entidad Viviendas del Congreso Eucarístico". 
Viviendas del Congreso Eucarístico. Carpeta núm. 3. Estudis i projectes.Arxiu Diocesa de 
Barcelona. 

Després de tot el que hem exposat, sembla evident que el Patronat deis Habitatges 
del Congrés Eucaristic es va convertir en una entitat assistida per una organització que 
li permetia dur a terme una gestió immobiliaria complexa, com la que desenvoluparia 
entre 1952 i 1976. 

Es tracta, dones, d'una iniciativa constructora que, si bé no va assumir unes 
caracteristiques empresarials, es va comportar com una promotora habitual, tenint en 
compte, aixo sí, els principis que l'havien fet néixer. 

101 



CapítolS 
Activitat del Patronat d'Habitatges 

del Congrés Eucarístic (1952-1976): 
Dades de conjunt --·--



En els dos capítols següents tractarem les diferents operacions immobiliaries que 
el Patronat va desenvolupar, tant a la ciutat de Barcelona com a rarea metropolitana, i 
fins i tot en d'altres poblacions. L'activitat del Patronat deis Habitatges del Congrés 
Eucarístic es va desenvolupar durant vint-i-quatre anys, de 1952 a 1976. La seva promoció 
immobiliana els va dura la creació d'habitatges, tanta la ciutat de Barcelona coma diversos 
municipis de l'area metropolitana i, fins i tot, de fora.Ates que són realitats geogcifiques 
diferents ens ha semblat convenient diferenciar-ne l'evolució i el desenvolupament en 
dos capítols que presentem tot seguit. En aquest apartat tractarem els diferents projectes 
que el Patronat va emprendre a la capital catalana; en el següent, els que va desenvolu
par-hi fora. 

Distribució geogrilfica 

Alllarg deis vint-i-quatre anys d'activitat, entre 1952 i 1976, el Patronat deis Habitatges 
del Congrés Eucarístic va construir un total de 6.434 habitatges. La seva activitat es va 
estendre perles comarques del Barcelones,Baix Uobregat,Valles Occidentai,Valles Oriental, 
Maresme i també va arribar a alguna població de més enlla d'aquesta area, com Puig-reig. 

Quadre 5.1. Distribució per comarques deis habitatges construits pel Patronat 
deis Habitatges del Congrés Eucaristic, entre 1954 i 1976 

Comarca Habitatges % 
Barcelona 3.830 59,76% 
Barcelones 1.555 24,26% 
Baix Llobregat 449 7,01% 
Maresme 84 1,31% 
Valles Occidental 355 5,54% 
Valles Oriental 76 1, 19% 
Altres 60 0,94% 
Total 6.409 100,00% 
Font: Memorias del Patronato de las Viviendas del Congreso Eucarístico, 1952-1976, 
i elaboració propia. 

L'impacte més gran de !'obra realitzada es va centrar en la ciutat de Barcelona i, 
per extensió, en la comarca del Barcelones, ambla construcció de 5.410 habitatges, la 
qua! cosa representa el84,02% de les efectuades per aquest Patronat entre 1952 i 1976. 
A la ciutat de Barcelona aquest percentatge es rebaixa al59,76%,que representa un total 
de 3.853 habitatges constrults. La distribució de les unitats construldes revela que la 
promoció anomenada V CE-Can Ros (Viviendas del Congreso Eucarístico-Can Ros), avui 
una part del barrí del Congrés, va significar el 50,44% del total de les realitzades a la 
comarca del Barcelones; el 70,83% de les fetes a la ciutat de Barcelona, i el42,41% del 
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total executat pe! Patronat en els anys d'existencia operativa (vegeu quadre 5.2).Aquestes 
xifres mostren que la primera de les iniciatives immobiliaries promogudes pe! Patronat 
va ser la més destacada. 

La segona opera ció immobiliana pe! que fa a envergadura es va dura terme també 
a la comarca del Barcelones, entre 1963 i 1971; va ser el grup SantAnastasi de Badalona, 
que arribava als l. 500 habitatges.Aquest volum d 'edificació representa el 27,95% del total 
constrult a la comarca del Barcelones i el 23,42% del total d'habitatges realitzats per 
l'entitat. 

Quadre 5.2. Distribució a la comarca del Barcelones deis habitatges construits 
pel Patronat deis Habitatges del Congrés Eucaristic, entre 1954 i 1976 

Població Habitatges % 
L'Hospitalet de Llobregat 50 0,93% 
Badalona 1.505 27,95% 
VCE-Can Ros 2.729 50,68% 
SantAndreu 194 3,60% 
Sant Martí 372 6,90% 
Verdum 40 0,74% 
La Bordeta 433 8,04% 
Altres213 62 1 , 11%1 
Total 5.385 100,00% 
Font:Memorias del Patronato de las Viviendas del Congreso Eucarístico, 1952-1976, 
i elaboració propia. 

Pe! que fa a la resta de promocions, com es pot veure al quadre 5.3, les de més 
importancia quant al volum constructiu van ser la realitzada a la Bordeta, entre 1956 i 
1964, amb 433 habitatges; la de les empreses Roca Radiadores y Lloret, SA, entre els 
municipis de Gava i VIladecans,amb 438, i la deTerrassa de 1970 a 197 4, amb 327 habitatges. 
La resta d'operacions dutes a terme van ser d'una dimensió menor,activitats constructives 
que van deis 206 habitatges, com ara al carrer del Concili de Tremo de Barcelona, a les 
d'una desena de pisos, com la realitzada en un solar propietat de la parroquia de Sant 
Feliu de Llobregat. 

L'analisi per comarques, presentada en el quadre 5.1, ens permet confirmar que 
I'activitat del Patronat se centrava en la comarca del Barcelones, i que els percentatges 
restants es concentren, en especial, a les comarques del Baix Llobregat (amb 6,98% del 
total) i del Valles Occidental (amb el 5,52% del total). A una conclusió similar arribem 
amb l'analisi per poblacions que es presenta en el quadre 5.3. 

2!3.Aquí englobem les operacions del carrer Santa Rosalia, 36-38, amb 12 habitatges; les del carrer Sors, 
amb 24 habitatges, i les del carrer Constitudó, amb 26. 

106 

Quadre 5.3. Distribució per poblacions i barris deis habitatges construits pel 
Patronat deis Habitatges del Congrés Eucaristic, entre 1954 i 1976 

Població Habitatges % 

L'Hospitalet de Uobregat 50 0,78% 

Badalona 1.505 23,48% 

VCE-Can Ros 2.729 42,58% 

SantAndreu 194 3,03% 

Sant Martí 372 5,80% 

Verdum 40 0,62% 

LaBordeta 433 6,76% 

Altres de Barcelona214 62 0,97% 

Gava-VIladecans 438 6,83% 

Terrassa 327 5,10% 

Rubí 28 0,44% 

Vilassar 20 0,31% 

Cabrera 40 0,62% 

Teia 24 0,37% 

Puig-reig 60 0,94% 

76 1,19% 
Mollet 
Sant Feliu de Llobregat 11 O, 17% 
Total 6.409 100,00% 
Font:Memorias del Patronato de las Viviendasdel Congreso Eucarístico, 1952-1976,i 

elaboració propia. 

Pe! que fa a la Iocalització de les actuacions constructives, el grup d'Habitatges del 
Congrés Eucarístic no va ser alie al despla¡;ament que les c?nstrucci~~s d'habitatge~ van 
patir des del municipi de Barcelona cap a les poblacions limitrofes de 1 area metropoli~~
AixÍ, si en els anys cinquanta, només el 2,7% deis habitatges es van fer fora del mumC!pl, 
en la decada següent el percentatge es va elevar a més del 55,9%, i va passar a ser en la 
decada deis setanta del 88,2 del total deis habitatges constru"its, tal com es pot veure en 

el quadre 5.4. 

214.Aquí englobem les operacions del carrer Santa Rosalia 36-38, amb 12 habitatges; les del carrer 

Sors, amb 24, i les del carrer Constitució, amb 26. 
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Quadre 5:4. Distribució pe~ grups constructius i per anys d'activitat del Patronat 
deis Hab1tatges del Congres Eucaristic, entre 1954 i 1976 

Any Situació Barrí Grup Habitatges Total anual habitatges 1954 Congres (Barcelona) zoo 200 
1955 Congrés (Barcelona) 320 320 1956 Grup Sant Pius X 

(L'Hospitalet de Uobregat) 50 971 Congrés (Barcelona) 921 
1957 Sant Medir-La Bordeta 128 276 

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

132 376 

1960 
Congrés (Barcelona) 244 
Congrés (Barcelona) 220 256 
Vilassar-Arquebisbe Modrego 20 

1961 
Santa Rosalia (Barcelona) 12 
Congrés (Barcelona) 183 

1962 Congrés (Barcelona) 183 

1963 
146 146 

Verdum-Santa Engracia 40 90 Badalona-Sant Anastasi 50 
1964 Sant Medir-La Bordeta 173 

SantAndreu 892 
194 

Badalona-Sant Anastasi 525 
1965 Badalona-Sant Anastasi 245 
1967 Congrés (Barcelona) 

245 

1968 Congrés (Barcelona) 
8 8 

146 312 Sant Martí 166 
1969 Badalona-Sant Anastasi 323 
1970 Badalona-Sant Anastasi 323 

1971 Gava-Grup Ángela Roca 
196 196 
184 366 

Gava-Grup Ángela Roca 16 
Badalona-Sant Anastasi 166 

1973 Rubí 28 64 Puig-reig 36 
1974 Terrassa 327 

Viladecans 721 
188 

1975 
C. Concili de Trento (Barcelona) 206 
Cabrera de Mar - 40 
Gava 175 

50 
Puig-reig 24 
C. Constitució (Barcelona) 26 
C. Sors (Barcelona) 24 

1976 
Sant Feliu de Llobregat 11 
Mollet 76 
Teia 100 

24 
Total habitatges 6.409 

Font: Memorias del Patronat á l v¡- · . . _ , . o e as tvzendas del Congreso Eucarístico 1952-1976 
1 elaboracw prop1a. ' ' 
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Evolució de l'activitat constructiva 

Igualment, 1' evo lució constructiva per anys revela que la major activitat edificativa 
d'aquesta entitat beneficoconstructora va tenir !loe entre 1954 i 1%5,amb el64,41% de 
totes les operacions.A partir de 1965, I'activitat es va anar alentint, fms a aturar-se entre 
1971 i 1973.Aquest és un fet molt significatiu, jaque en aquells moments s'esdevenien 
les fases de més volum d'edificació a Catalunya i a la resta de l'Estat, i no només pe! que 
fa als habitatges de construcció lliure sinó també als que es constru"ien acollits a algun 
tipus de protecció oficial; un fet que demostra, tot i que indirectament, I'alentiment 
progressiu de I'activitat immobiliaria del Patronat i,sobretot,l'exhauriment del seu model 
de gestió economica. 

D'altra banda, si comparem I'activitat constructiva del Patronat amb els visats d'obra 
nova a Catalunya en aquells anys, com es pot observar en el quadre 5.5, veiem que els 
percentatges tot just arriben a 1' 1% de I'activitat, un fet que situa el Patronat deis Habitatges 
del Congrés com una empresa immobiliaria de petites dimensions, de les moltes que 
operaren en aquells anys a Catalunya. La seva veritable magnitud, en aquest cas, i així ho 
reflecteixen les xifres, no va ser quantitativa sinó qualitativa i de desenvolupament d 'un 
model concret de gestió. 

Quadre 5.5. Distribució deis habitatges construits per quinquennis 

Habitatges Habitatges construits 
Periode construits % aCatalunya % 
1954-1959 2.336 36,45% o o 
1960-1965 1.808 28,21% 353.163 0,51% 
1966-1970 839 13,09% 408.096 0,20% 
1971-1976 1.426 22,25% 495.916 0,29% 
Total 6.409 100,00% 
Font: Memorias del Patronato de las Viviendas del Congreso Eucarístico, 1952-1976, 
i A. D. Política d'habitatge en l'Estat de les autonomies, lEA, 1997 (pag. 297). 

Quant als volums constructius en relació amb les diverses lleis de l'habitatge 
que es promulgaren en els anys d'actuació del Patronat, el quadre 5.6 mostra un dar 
predomini deis habitatges constru"its sota el regim d'habitatges protegits, que coincideix 
amb els anys de major activitat del Patronat i amb els moments més algids d'aplicació 
de les lleis a Espanya. El segon grup destacat és el que representen els habitatges acollits 
a la llei d'habitatges subvencionats de 1957; també coincideix el període d'aplicació 
de la llei, entre 1958 i 1970, amb el moment en que el Patronat construí el 41,17% deis 
habitatges. 
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Quadre 5.6. Distribució d'habitatges construits segons rCgim juridic (1954-1973) 

Regim juridic 
Protegits 
Renda limitada 
Grupll 
Subvencionats 
Renda limitada 

Habitatges 
construits 

2.194 

861 
1.793 

Habitatges construits 
% aEspanya % 

38,61% 253.831 0,864% 

15,15% 319.912 0,269% 
31,56% 973.639 0,184% 

Grup 1 834 14,68% 638.666 0,131% 
Total 5.682 100% 2.186.048 0,260% 
Font:Memorias del Patronato de las Viviendas del Congreso Eucarístico, 1952-1973, 
i TAMAMES, R. Op. cit. (pag. 55). 

Els percentatges pe! que fa a l'activitat constructiva a Espanya són molt petits, un 
fet del tot logic si es considera el Patronat com una entitat de petita dimensió dins del 
mercat immobiliari, no només nacional sinó fins i tot catala. En el quadre 5.7 es pot veure 
aquesta correlació de percentatges per any de construcció i en relació amb l'habitatge 
de protecció oficial constrult a Espanya en els anys d'operació del Patronat i el total de 
Catalunya, entre 1960 i 1976. De nou, els percentatges són molt petits, la qua! cosa 
corrobora la veritable magnitud del Patronat deis Habitatges del Congrés Eucaristic. 
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Quadre 5. 7. Comparativa deis habitatges constnüts per VCE amb el total d'habitatges 
de protecció oficial construits a Espanya i el total deis construits a Catalunya 

Habitatges %VCE/ 
Habitatges %any/ VPO constnüts %VCE/VPO constrults Habitatges 

Any VCE total VCE a Espanya Espanya Catalunya Catalunya 
1954 200 3,12% 30.442 0,66% 
1955 320 4,99% 45.721 0,70% 
1956 971 15,15% 77.726 1,25% 
1957 276 4,31% 66.738 0,41% 
1958 193 3,01% 95.957 0,20% 
1959 376 5,87% 125.175 0,30% 
1960 252 3,93% 127.510 0,20% 24.967 1,01% 
1961 183 2,86% 134.476 0,14% 49.242 0,37% 
1962 146 2,28% 147.833 0,10% 47.752 0,31% 
1963 90 1,40% 187.885 0,05% 70.130 0,13% 
1964 892 13,92% 231.205 0,39% 92.905 0,96% 
1965 245 3,82% 240.793 0,10% 68.167 0,36% 
1966 o 0,00% 211.366 0,00% 73.533 0,00% 
1967 8 0,12% 132.096 0,01% 89.056 0,01% 
1968 312 4,875% 133.370 0,23% 90.550 0,34% 
1969 323 5,04% 157.969 0,20% 83.178 0,39"/o 
1970 196 3,06% 185.294 O,ll% 71.779 0,28% 
1971 366 5,71% 190.694 0,19% 60.931 0,60% 
1972 o 0,00% 190.414 0,00% 106.975 0,00% 
1973 64 1,00% 177.323 0,04% 101.331 0,06% 
1974 721 11,25% 175.783 0,41% 90.988 0,79% 
1975 175 2,73% 196.466 0,10% 55.415 0,36% 
1976 100 1,56% 162.294 0,06% 80.276 0,12% 
Total 6.409 100% 3.424.530 0,18% 1.257.175 0,50% 
Font:Memorias del Patronato de las Viviendas del Congreso Eucarístico, 1952-1973. 
TAMAMES, R. Op.cit. (pag. 55). D.A. Política d'habitatge en l'Estat de les autonomies, 
IEA, 1997 (pag. 297). 
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Capítol6 
Activitat del Patronat d'Habitatges 

del Congrés Eucarístic 
a la ciutat de Barcelona --·--
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A la capital catalana, el Patronat deis Habitatges del Congrés va construir un polígon 
d 'habitatges amb 2. 729 unitats, conegut, segons la nomenclatura del mateix Patronat, com 
a VCE-Can Ros, i que actualment conforma bona part del barri del Congrés, al districte 
de Sant Andreu. 

En aquest mateix districte, el Patronat hi va construir 194 habitatges, el grup N ostra 
Senyora de la Soledat,a prop del nucli urba de l'antic municipi de SantAndreu de Palomar, 
agregat a Barcelona el 1897. 

Fora d' aquest espai, 1' entitat va actuar a la Bordeta, en un conjunt de 433 habitatges 
constnüt en tres fases diferenciades que, de nou, constituirla un petit nucli amb caracteristiques 
de barri, a l'entorn de la parrbquia de Sant Medir, també de nova creació. 

Durant els 24 anys de vida, el Patronat construí unitats més o menys compactes 
al districte de Sant Martí. També anotem dues petites operacions al districte de Gracia: la 
primera, un bloc de dotze pisos al carrer Santa Rosalia, a prop de I'actual pare de la Creueta 
del Coll i realitzada el 1960; la segona, de 1972, al carrer Sors ambla construcció de 24 
habitatges i el local parroquial adscrita la parroquia de Sant Miquel deis Sants.També hi 
ha una promoció de 40 habitatges vinculada a la parroquia de Santa Engracia del Verdum, 
a !'actual districte de Nou Barris. 

La construcció de tots aquests grups reflectia dues de les principals actuacions a 
través de les quals el Patronat va dur a terme les promocions immobiliaries. En primer 
lloc, la construcció d'habitatges agrupats després de la compra deis terrenys i assumida 
íntegrament per la gestió operativa del mateix Patronat; aquest és el cas de la intervenció 
al barri VCE-Can Ros, a la Bordeta i al grup destinat a empreses de Sant Martí. 

A la resta deis casos, I'actuadó passava perla cessió o compra de terrenys vinculats 
a alguna parroquia i a la presencia d'uns coJ.Iectius interessats a aportar una quantitat 
inicial per construir els seus habitatges. En aquests casos, el Patronat actuava de gestor i 
avalador creditici per poder desenvolupar aquestes operacions. 

Quadre 6.1. Nombre d'habitatges construits pel Patronat deis Habitatges del 
Congrés Eucarístic a Barcelona, entre 1954 i 1975 
Any de construcció 
1954-1968 
1957-1964 
1960 
1963 
1962-1964 
1968 
1972 
1972 
1974 

Situació barri grup 
Congrés (Barcelona) 
Sant Medir-La Bordeta 
C. Santa Rosalia,38 
Verdum-Santa Engracia 
Grup Ntra. Sra. Soledat-Sant Andreu 
Grup Sant Lluís Gonzaga- Sant Martí 
C.Sors 
C. Constitució 
C. Concili de Trento 

Habitatges 
2.729 

433 
12 
40 

194 
166 
24 
26 

206 
1975 Verdum 23 

Total habitatges 3.853 
Font:Memorias del Patronato de las Viviendas del Congreso Eucarístico. Ejercicio 1975. 
Barcelona:VCE, 1976,i elaboració propia. 
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L'impacte de la política d'habitatge realitzada pe! Patronat en els districtes que 
conformen !'actual realitat administrativa de la ciutat, indo u actuacions als de SantAndreu, 
Sants-Montjulc, Sant Martí i Nou Barris i, de forma conjuntural, al districte de Gracia. 

El tant per cent calculat sobre el total d'habitatges d'aquests districtes revela un 
impacte del 5,2% a Sant Andreu, 0,5% a Sants-Montjui"c i 0,42% a Sant Martí. Tal com 
s'observa, els percentatges són molt bai.xos, tret del primer districte, on es va concentrar 
l'actuació del Patronat a Barcelona amb la construcció del barrí V CE-Can Ros, amb 2. 729 
habitatges, ¡del grup N ostra Senyora de la Soledat,amb 194. Pe! que fa als al tres districtes, 
a Sants-Montjui"c es va edificar el grup de Sant Medir-La Bordeta en tres etapes, amb 433 
habitatges.A Sant Martí, la construcció d'un grup de 166 habitatges al voltant deis carrers 
Andrade ¡ Bac de Roda, i un altre de 206 al carrer Concili de Tremo, representa el total 
de l'actuació, mediatitzada en el primer cas pe! compliment d'una disposició legal que 
obligava les empreses de més de 50 treballadors a construir-los habitatges o a fer aportacions 

a organismes que les realitzessin per elles. 
ractuació a Nou Barris es limita a la construcció de 40 habitatges,el1963,al'entorn 

de la parroquia de Santa Engracia del Verdum. 
Al districte de Gracia, l'actuació és purament testimonial, ja que es tractava de la 

construcció d'un bloc de 12 habitatges al número 36 del carrer Santa Rosalia, el 1960, i 
la construcció de 24 habitatges ¡el local parroquial adscrit a la parroquia de Sant Miquel 

deis Sants, al carrer Sors, el 1972. 
A la ciutat, ¡ sobre el conjunt actual d'habitatges, les realitzacions del Patronat 

(3.854 habitatges a Barcelona) només representen el 0,53%. Si les comparem amb una 
altra entitat constructora que va operar a la ciutat durant aquells anys, !'Obra Sindical del 
Hogar, amb 1 ,2% del percentatge total, no desvetlla la veritable dimensió i funció d'aquestes 

actuacions. 
Si s'analitzen les dades per decades, s'observa un criteri diferent. Sobre el total de 

76.730 habitatges constrults en els anys cinquanta a la ciutat, el Patronat deis Habitatges 
del Congrés, amb 2.522 pisos, construí el 3,2% del total i en la decada següent, sobre _un 
total de 132.550 habitatges, construí el 0,8%, amb 1.056 pisos. S'aprecia, dones, una reba!Xa 
substancial en les actuacions a la ciutat, una reJucció que va de costat amb un desplac;:ament 
cap a poblacions de l'area metropolitana i amb l'augment de l'activitat immobiliaria per 

part d'empreses privades. , 
Sobre l'increment registrat en la construcció a Barcelona durant la decada deis 

cinquanta amb re la ció a !'anterior (33,8%), observem que l'acció d'Habitatges d~l Congrés 
Eucarístic va significar el9,46% sobre el total. Pe! que fa a l'increment de la decada deis 
sei.xanta ( 43, 7%), només correspon a Habitatges del Congrés l' 1 ,8%.Ai.xí dones, la tasca 
constructora d'aquesta entitat va actuar, a parer nostre, de frontissa entre els inicis d'una 
política pública d'habitatge,seguida pe! Patronat Municipal de l'Habitatge i !'Obra Sindical 
del Hogar ¡ iniciada a mitjan deis anys quaranta, i l'actuació massiva deis agents urbans 
privats que es va donar en els anys seixanta, juntament amb la consolidació de les actuacions, 
a una major escala, deis organismes públics esmentats. 

Una analisi any per any de les actuacions entre 1954 i 1959 sembla que confirma 

aquesta tendencia, tal com mostra el quadre 6.2. 
Aquesta tendencia, pe! que fa a percentatges de construcció d'habitatges, que van 

del2,09% a un excepcional7,96% de 1956, apunta l'efecte frontissa esmentat mes amunt 
¡ l'acció complementaria d'una entitat a mig camí entre un agent públic i un de privat. 
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Quadre 6.2. Comparació deis habitatges construits a la ciutat de Barcelona i els 
realitzats per Habitatges del Congrés, entre 1954 i 1959 

Any Habitatges Habitatges Percentatge Demanda Percentatge 
constrults constrults VCE/ habitatges VCE/ demanda 
perVCE a a Barcelona Barcelona Barcelona Barcelona 
Barcelona ciutat (2) ciutat ciutat (3) ciutat 
ciutat(l) 

1954 200 8.135 2,45% 12.052 1,65% 
1955 320 9.704 3,29% 12.605 2,53% 
1956 921 11.560 7,96% 13.448 6,84% 
1957 276 7.100 3,88% 11.972 2,30% 
1958 193 9.210 2,09% 12.360 1,56% 
1959 376 9.032 4,16% 12.245 3,07% 
Total 2.286 54.741 4,17% 74.682 3.06% 
Font: (1) Elaboració propia a partir de Memorias del Patronato de las Viviendas del 
Congreso (2) i (3), i xifres extretes de Memoria de la Comisión de Urbanismo de 
Barcelona (CUB), 1955-1959. 

Que a la decada deis sei.xanta la tasca del Patronat deis Habitatges del Congrés 
Eucarístic no continués de la matei.xa manera que a la decada deis cinquanta es va deure, 
en primer lloc, a les dificultats economiques de la proposta i sobretot a la incidencia en 
l'ambit legislatiu del Plan Nacional de la Vivienda de 196l.Aquests dos fets no desacceleraren 
l'activitat del Patronat pero sí que van posicionar-ne la gestió perque fossin projectes que 
poguessin complir els plantejaments de qualitat, equipaments i entorns emanats de la 
doctrina catolica, per a la quall'habitatge digne suposava la consolidació de la familia 
ai.xí com l' ei.x de la consolidació de la fe catolica en la societat. 

Les creixents dificultats economiques de I'entitat beneficoconstructora feien 
que el cost afegit d'aquesta qualitat li fos difícil d'assumir a escala de polígon, si es té 
en compte l' origen de la major part deis seus ingressos. Només en un cas, el de Badalona, 
va poder estructurar una proposta similar a la del barrí V CE-Can Ros. La majoria deis 
projectes realitzats en aquella decada i a la meitat de la següent van ser de petites 
dimensions i sempre amb alguna fórmula que evitava una excessiva descapitalització 
de l'entitat. 

Un altre fet significatiu, que es va ressentir deis canvis legislatius i els demogrli.fics 
que es donaven a la societat, va ser la selecció sociologica deis futurs habitants deis grups. 
Aquesta actuació es va anar endolcint arran de l'aparició d'altres grups constructius.Tal 
com ¡a hem vist, va comptar amb un veritable projecte d'implantació social que tendía 
a l'heterogeneltat del barrí i a emfatitzar els valors catolics deis nous propietaris. 

Habitatges del Congrés Eucarístic-Can Ros: la creació d'un barri 

La primera realització del Patronat d'Habitatges del Congrés Eucarístic va ser el 
polígon d'habitatges que l'entitat promotora anomenaria VCE-Can Ros. 

El van comenc;:ar a construir el maig de 1953 sobre els terrenys de la masia de Ca 
!'Armera, adquirits en successives etapes als propietaris, la familia de Ros i de Ramis. 
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L'operació de compra deis terrenys es va iniciar el 30 de maig de 1952, quan el 
consell familiar de la familia de Ros va concedir al Patronat per quatre anys l'opció de 
compra de gran part de les disset hectarees i mitja de la seva propietat. El preu pactat per 
pam quadrat va ser de sis pessetes amb cinquanta centims, ¡ podien fer la compra de cop 
o per parts. El Patronat va considerar més oportuna !'última opció i va adquirir el sol del 
futur polígon d'habitatges per lots de diferent extensió, tal com ho indica el quadre 6.3. 

Quadre 6.3. Superficie i data d'escriptura de les vendes de terrenys entre la 
familia de Ros i de Ramis i el Patronat deis Habitatges del Congrés 

Metres quadrats 
59.618 m2 

13.978 m2 

19.470 m2 

3.698 m2 

1.674 m2 

1.784,25 m2 

312,65 m2 

9.026,1 m2 

5.770 m2 

1.580 m2 

25.423 m2 

1.323,37 m2 

21.775 m2 

2.420m2 

2.079,7 m2 

234m2 

4.926 m2 

175.092 m 2 

Data d'escriptura venda 
30 de maig de 1952 
16 de mar" de 1953 
8 de setembre de 1953 
29 de maig de 1954 
29 de maig de 1954 
29 de maig de 1954 
29 de maig de 1954 
29 de maig de 1954 
31 de maig de 1954 
31 de maig de 1954 
7 d'octubre de 1954 
30 de desembre de 1955 
25 de juny de 1956 
25 de juny de 1956 
14 de gener de 1957 
4 de desembre de 1957 
17 de juny de 1958 
Total 

Expropiació Ajunt. vials 
Expropiació Ajunt. vials 

Font: Registre de la Propietat de Barcelona, núm. 2. Finca 494, tom 1567, llibre 364, foli 
62 i següents, i elaboració propia. 

La primera compra va ser d'l.005.360 pams quadrats (59.618 m2) i es va efectuar 
el 30 de maig de 1952. El valor deis terrenys va ser de 8.982.000 pessetes, una xifra que 
suposava el 68% del total que s'havia recollit amb les aportacions de la campanya pera 
la construcció d'habitatges, promoguda pe! bisbe Modrego fms a aquella data. 

Les compres finalitzaren el1957,pero no la construcció,queva acabar deu anys més 
tard. Cal esmentar que aquest desfasament entre la compra deis solars i la construcció 
d'habitatges no és degut a la propia operativa del Patronat, sinó a un seguit de problemes que 
sorgiren en algunes de les parcel-les amb els habitants, en aquest cas, un parell de bobiles. 

El grup constrult va reunir 2.729 habitatges, 43 deis quals eren porteries amb 
habitatge,i 315 eren locals comercials (57 amb habitatge),i tot distribult en 229 edi.ficis. 

Com veurem més endavant, al polígon es va construir una galería comercial 
d'alimentació que ocupava !'interior d'una de les illes.També va comptar amb una església, 
dues escoles, una residencia per a treballadores de la llar i obreres, tres parvularis, una 
policlínica i dues instaJ.lacions esportives. 
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]a hem explicat abans que es va haver de realitzar un pla d'ordenació urbana de 
la zona on s'havia d'ubicar el barrí nou. La planificació, feta per Soteras Mauri, es va 
presentar a les instancies municipals el 28 de novembre de 1952. Les alineacions deis 
futurs carrers del grup van ser aprovades el febrer de 1953, i la primera pedra, que indica va 
l'inici de la construcció d'habitatges, va ser col-locada el 30 de maig del mateix any. En 
l'actualitat, el conjunt queda delimitat pels carrers de Concepció Arenal, Pardo, Riera 
d'Horta i Alexandre Galí, i ocupa una extensió de disset hectarees aproximadament. 

Si ens centrem en l'evoludó de la construcció del grup, veiem que es va desenvolupar 
en diferents etapes que comprenien l'edi.ficació d'illes de carrers i que van ser numerades 
pel Patronat en fundó del desenvolupament.Aquest desenvolupament en etapes va seguir 
les necessitats pressuposuries que cadascuna comportava i els concursos o les licitacions 
que havien de tenir lloc pera la construcció.A mesura que aquesta construcció va anar 
avan"ant, les etapes es van substituir per les promocions que afectaven cada illa, ja que 
tots dos conceptes coincidien.Al quadre 6.4 s'observa el volum constrult i el valor 
economic de cada etapa. 

Quadre 6.4. Etapes i volum construit al barri VCE-Can Ros 

Any 

1954-1956 

1956 

1956 

1956 

1956-1957 

1957-1959 

1958 

1957-1959 

1960 

1960 

1957-1960 

1958-1961 
1960-1963 

1962-1967 

Etapa Localització Vol Constructora 
constru1t 

Etapa 1 Illes 1 i 2 470hab., Mato Albero la 
28 bot. i 4 loe. iECISA 

Etapa 11 lila 3 372 hab. Masana 1 iO 
i20bot. 

Etapa III llia4 317 hab. Cedida a 1' INV 
i3 bot. 

Etapa IV Illa5 106hab. Mato Albero la 
i 17 bot. 

Etapa V IIIa6n 218 hab., !COSA 
50 bot. i 6 mag. 

Etapa VI lila 9 406 hab., MatoAlberola 
14 bot. i 3 port. i Masana 

Etapa VIII Illes 8 i 8 bis 48 hab., Mato Albero la 

Illa 10 

Illa !la 

Illa llb 

Illa12 

12 bot.,3 p. 
i policlínica 
155 hab., 
44bot., 
3 mag.i 3 p. 
123 hab. 

68hab. 

32 hab. 
i8bot. 

Illes 13 i 14 lOO hab. 
Illa CRC 57 hab., 

església 
i esco1es 

iMasana 

Masanal iO 

Mato Albero la 
i Masanal iO 
MatoAlberola 
i Masana 1 i O 
Masana 1 iO 

Masana I iO 

Illa 9bis 150 hab., Prats, SA 

Data 
adj. sub. 
20-5-53 

1-6-54 

21-9-54 

20-9-54 

15-11-57 

15-11-57 

Preu subhasta 

31.071.471 PTA 

20.342.000 PTA 

8.500.000 PTA 

17.466.581 PTA 

29.859.688 PTA 

12.557.539 PTA 

28.730.924 PTA 

9.888.735 PTA 

12.784.275 PTA 
14.300.000 PTA 

25.000.000 PTA 

44 bot. i 3 mag. 
Font: Memorias del Patronato de las Viviendas del Congreso Eucarístico, 1952-1967, i 

elaboració propia. 
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L'edificació per etapes, lligada inevitablement a la construcció de les respectives 
illes, va tenir alguns aspectes de detall que mereixen ser ressenyats. 

D'una banda, l'anomenada illa 4, formada avui pels carrers Velia, Ignasi de Ros, 
Riera d'Horta i Pardo, va ser cedida íntegrament a la Delegació Provincial de Barcelona 
de !'Instituto Nacional de la Vivienda. La redacció del projecte i el seguiment de les obres 
van anar a carrec del Patronat, i fins i tot el procés d'adjudicació,ja que alguns peticionaris 
que venien amb referencies des d'alguns ministeris de Madrid van ser imposats. La cessió 
es va efectuar el 195 3, en un moment molt inicial del Patronat en el qual,molt probablement, 
ni s'havien perfllat ni s'havien estudiat encara les possibilitats de tirar endavant el projecte 
irnmobiliari. 

En aquesta continultat tenia molt de pes la situació pressupostaria,l'obtenció deis 
ajuts i préstecs de l'INV i els credits de les entitats d'estalvi. En aquest context, a l'illa 
número 3, popularment coneguda coma grup Masana o de Can Masana,perque l'havia 
edificat aquesta constructora, i situada entre els carrers Felip II, Espiga, Sant Pasqual Bailón 
i Cardenal Tedeschini, s'adjudicaven 146 habitatges a dues agrupacions de beneficiaris 
cooperadors que s'havien constitult el 1955.Aquestes dues entitats havien sorgit, 
respectivament, de !'Orientación Católica y Profesional del Dependiente (OCPD) i del 
Centre Moral i Instructiu de Gracia. Dues persones vinculades alhora a les entitats i el 
Patronal sembla que eren el probable nexe d'unió d'aquesta adjudicació. D'una banda, 
Juan Vida! Gironella, president del Patronat i del Centre Moral i Instructiu de Gracia, i, de 
l'altra,Jaume Nualart, un deis fundadores de l'OCPD i promotor actiu del grup que es 
construici a la Bordeta. L'adjudicació es produí el novembre de 1955 en els Iocals d'aquestes 
entitats i tota !'operativa amb el Patronat va servir, si més no,d'estímul,perque poc temps 
després les dues entitats realitzessin les seves propies operacions immobiliaries. L'OCPD 
a través de la seva cooperativa La Puntual, a la Guineueta, i el Centre Moral a través de la 
Cooperativa Graciense de Viviendas. 

D'altra banda, l'illa número 13, amb frontal carrer Puerto Príncipe, i la número 
14, amb front al carrer Francesc Tarrega, es van destinar íntegrament a empreses que 
aportaven préstecs pera cada treballador al qua! volien adjudicar un habitatge en aquell 
polígon. 

Era el resultat de I'obligació legal d'exercir la disposició del 12 julio! de 1955 del 
Ministeri deTreball, que imposava que totes les entitats industrials, mercantils, bancaries 
o d'estalvi, amb un cens laboral de més de 50 treballadors, estaven obligades a construir 
en cinc anys un nombre d'habitatges equivalent al 20% de la plantilla. Pera dura terme 
la construcció hi havia dos procediments possibles: emprendre 1' obra la mateixa empresa 
o concedir préstecs en associació amb entitats, com ara !'Obra Sindical del Hogar, el 
Patronal Municipal de l'Habitatge o una entitat beneficoconstructora com ara el Patronat 
deis Habitatges del Congrés. La mateixa entitat beneficoconstructora hi va veure una 
oportunitat d'obtenir aportacions i circulant i va crear un departament, dirigit per José 
MaríaJuncadella, el qua! va dissenyar un parell de projectes ambla finalitat d'aplicar-los 
tot seguint les directrius de l'INY, que va instar al compliment del decret de julio! de 1955 
durant el quinquenni 1956-1961. 

Els dos projectes del Patronat se centraren en les dues illes esmentades i en el grup 
que va construir poc després a Sant Martí. 

A les illes 13 i 14 del barrí VCE-Can Ros, deis 100 habitatges constrults se'n van 
assignar 85 a empreses, i com s'observa en el quadre 6.5 van ser les següents: 
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Quadre 6.5. Relació d'empreses i nombre d'habitatges concedits a les illes núm. 
13 i 14 del barri VCE-Can Ros 
Empreses Habitatges 
Unicolor 
Banco Bilbao 

9 
29 

Caja de Previsión y Socorro (Assicurazioni Generali) 13 
Herrería y Construcciones Torras, SA 5 
Industrias Titán, SA 4 
Casa Vilardell 3 
Massó y Caro!, SA 4 
Editorial Regina, SA 3 
Talleres Guerin, SA 5 
Cia.Anónima de tubos industrials, RPG 
Hornos Lloyd Industrial, SA 1 
Banco Vitalicio de España 7 
Hilaturas Forcada, SA 1 
Total 85 
Font: "Acta no 42 de 22 de junio de 1961 ". Viviendas del Congreso Eucarístico. Carpeta 
núm.ll. Adjudicacions. Arxiu Diocesa de Barcelona. 

Pe! que fa al financ;ament del cost econornic del polígon, es va fer amb préstecs 
de I'INV sense interes i amb altres de gravats amb interessos, tant de l'INV com d'entitats 
creditícies diverses. D'entre aquestes entitats, cal destacar els préstecs concedits perles 
empreses que atorgaven pisos a alguns deis seus treballadors, i un credit, del tot excepcional, 
del Banco del Crédito a la ConstrucciónA tall de resum,presentem els costos de l'operació 
i el financ;ament de la promoció en el quadre 6.6. 

Quadre 6.6. Costos de l'operació i recursos de f"manc;ament peral grup de VCE
Can Ros del Patronat deis Habitatges del Congrés Eucaristic 

Costos operació 
Terrenys 
Obres 

Interessos acumulats 
fms a l'amortització 

Recursos de finan~ment 
30.000.996 PTA Préstecs INV sense interes 

361.558.031 PTA Préstecs INV amb interes 
Préstecs Caja de P. V. y Ahorros 
Préstec C.A. y Monte de Piedad 
Préstec C. Estalvis Caixa Penedes 
Préstec C.A. Prov. Dip. Barcelona 
Préstec C.A. Sagrada Familia 
Prest. Banco de Crédito a la 
Construcción 
Préstecs de les empreses 

122.385.767 PTA 
15.902.211 PTA 
30.954.603 PTA 
20.700.000 PTA 
5.877.799 PTA 

11.727.677 PTA 
11.210.000 PTA 

77.572.736 PTA 
7.790.442 PTA 

deis préstecs 103.954.153 PTA Total interessos préstecs 103.954.153 PTA 
Ingressos per subhasta botigues 9.716.000 PTA 
Aportació VCE de capital fundacional 30.453.492 PTA 

Total 495.513.180 PTA Total 495.513.180 PTA 
Font: Viviendas del Congreso Eucarístico. Entidad benéfico-constructora (1952-1972). 
Barcelona:VCE, 1972 (pag. 21). 
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Coro es pot veure, no hi ha dubte que 1' operativa económica per a la construcció 
d'aquest polígon només va ser possible gclcies als préstecs i als avanc;:aments obtinguts 
a través de l'INY, que a la vegada servien de suport més ideologic que economic, i als 
credits hipotecaris que concedien les caixes d'estalvis a un interes baix durant els primers 
anys d'activitat del Patronat (quadre 6.6). 

Els préstecs que algunes empreses van fer i els imports de les subhastes de les 
botigues del poligon completen els recursos de financ;:ament del poligon aliens al Patronat, 
el qua!, en percentatge, només va aportar ei6, 14% del total deis recursos que coincideix 
gairebé del tot amb el valor deis terrenys. Un percentatge tan baix no ens ha d'estranyar 
si es té en compte la forma coro s'havia aconseguit el capital fundacional de l'entitat, a 
través d'una col·lecta més o menys dirigida. 

És probable que el desenvolupament economic d'aquest grup sigui també una 
prova de la gestió més o menys eficac; que l'entitat va dura terme no només en aquest 
polígon, sinó en els altres que va construir. 

D'una banda, actuava com a compradora del sol, avanc;:ava el circulant necessari 
pera tirar endavant les obres i a través d'una gestió eficac;, no exempta d'excel·lents 
contactes amb les autoritats relacionades amb la construcció i la política d'habitatge, 
aconseguia els recursos financers que la norma l!:galli permetia, esprement-ne al maxun 
totes les possibilitats. La distribució per etap_~ o per illes redunda en aquesta idea, ja que 
només amb una programació estructurada es va poder seqüenciar de forma eficac;: l'evoludó 
edificativa del grup. 

Per contra, també és la mostra deis riscos financers que assumiren els gestors del 
Patronat, jaque la ratio d'endeutament era molt elevada i, tot i que no posava en dubte 
I'entitat perque mantenía gran part de l'immobilitzat hipotecat, sí que li genera va tensions 
que impediran un desenvolupament posterior. 

A partir deis canvis legislatius que introdueix la llei d'habitatges de renda limitada, 
la situació del Patronat se'n va ressentir,ja que requería més aportacions de capital per 
part deis constructors. 

Per tal de pal·liar-ho, al comenc;:ament de la decada deis seixanta, en els grups aliens 
al de V CE-Can Ros, les aportacions de capital de' Patronat es van fer en forma de préstec, 
normalment al 3% amortitzable en 20 anys, i es van carregar aquests costos en el valor 
de l'immoble i, per tant, en el comput total que I'adjudicatari paga va en quotes mensuals. 

En un altre intent de solucionar el problema de manca de fmanc;:ament, en 1' exercici 
de 1967 es van emetre cedules hipotedrries al4% anual i amortitzables en 20 anys, que 
s'aplicarien a cada una de les promocions que a partir d'aquell moment es farien. L'emissió 
no prospera i no va obtenir els resultats esperats. Coro veurem més endavant, els grups que 
es van fer amb posterioritat al 1967 només seran possibles o bé gclcies a I'aportació directa 
de capital i terrenys per part de tercers (és el cas deis constrllits a Gava o Viladecans amb 
el supon de !'empresa Roca) o bé ambla cessió de solars que eren propietat de parroquies 
o d'empreses (cas de Puig-reig, Rubí, Sant Feliu de Llobregat, Cabrera i Teia). En aquests 
casos, el Patronat només havia d'aportar els imports corresponents a !'obra, avanc;ar el 
capital i dur la gestió que la norma legalli imposava quant a l'habitatge. Tot i aixo, sembla 
que hi ha dos grups que trenquen la norma, Concili de Tremo i Terrassa, coro a resultat 
d'unes condicions concretes i avantatjoses pera l'entitat beneficoconstructora. 

Pe! que fa al cost final deis pisos, el quadre 6.7 ens revela unes condicions de 
pagament que predisposaven a un perfil d'adjudicatari ubicat a la classe mitjana i amb 

122 

capacitat de pagament per l'obtenció d'ingressos procedents de la feina.Aquest fet 
coincideix amb els requisits de concessió deis pisos: la capacitat de pagament d 'una certa 

quantitat d'entrada. 

Quadre 6.7. Dades economiques, per illes, deis habitatges del Barri VCE-Can 
Ros, realitzats entre 1954 i 1962215 

Any Localització Tipus de Hab. Preude Anys In t. Quota Mitjana quota 
pisos/sup. cost total amort. mensual entrada 

1956 BlocA 85m2 3 99.998ITA 30 4% 291 ITA 14.000 PTA 

1954 Bloc e 65m2 3 55.223 ITA 30 4% 175 ITA 8.000 PTA 

1954 Bloc O 90,7m2 5 81.140 ITA 30 4% 250 ITA 10.000 ITA 

1955 llla3 70m2 3 71.366 ITA 30 4% 203,25 ITA 19.354 ITA 

1956 Illa3 85m2 4 81.713 ITA 30 4% 252 ITA 11.000 PTA 

1956 lilaS 125m2 5 120.166 ITA 30 4% 373,85 ITA 15.000 PTA 

1956 lilaS 60m2 3 61.625 ITA 30 4% 177,81 ITA 10.000 PTA 

1956 llla6n 85m2 3 87.302 ITA 30 4% 257,84 ITA 12.000 ITA 

1956 lila 6n 102m2 4 104.762 ITA 30 4% 310,5 ITA 14.000 ITA 

1956 n1a 6n 90m2 3 94.993 ITA 30 4% 282,5 ITA 14.000 PTA 

1957 lila 6n 87,5 m' 3 104.340 ITA 30 4% 329,45 ITA 14.000 PTA 

1957 lila 8/8b 222,5 m' 4 288.461 ITA 30 4% 932,15 ITA 25.000 ITA 

1958 lila 8/8b 61m2 3 79.534 ITA 30 4% 242,82 PTA 12.000 ITA 

1959 llla9 97m2 4 126.472 ITA 30 4% 400,25 PTA 14.000 ITA 

1958 llla9 70m2 3 97.734 ITA 30 4% 305,5 ITA 15.444 PTA 

1958 llla9 76m2 3 108.335 ITA 30 4% 331,71 ITA 16.000ITA 

1958 llla9 100m2 4 142.546 PTA 30 4% 450,5 ITA 16.000 PTA 

1959 llla10 85m2 3 139.530 ITA 30 4% 440,04 ITA 16.000 ITA 

1959 lila 10 63,2 m' 3 103.753 ITA 30 4% 307,5 ITA 19.000 ITA 

1960 lila 10 88,3 m2 3 149.211 ITA 30 4% 462,72 ITA 20.000 ITA 

1960 llla10 124,8m2 3 209.068 ITA 30 4% 670,4ITA 20.000 ITA 

1960 lila 11a 92m2 3 172.472 ITA 34 4% 479,38 ITA 20.000ITA 

1960 lila 11a 132m2 4 247.459ITA 34 4% 709,12 ITA 20.000ITA 

1960 lila 11a 96m2 3 189.718ITA 4% 

1959 lila 12 67,9 m' 3 95.605 ITA 30 4% 276,4 ITA 20.000 PTA 

Font:"Estudio de amortizaciones". Viviendas del Congreso Eucarístico. Carpeta núm. 2. 
Estudis i projectes. Arxiu Diocesa de Barcelona. 

Pe! que fa a la relació en la gestió económica del Patronat i les quantitats que 
pagaven els adjudicataris deis pisos, cal ressaltar que, seguint la lógica financera, si-~¡ 
Patronat només va suportar el 6,14% del cost de financ;:ament de tota aquesta promoc10, 
la resta va recaure,com no podia ser d'una altra manera, en I'adjudicatari.Amb el pagament 
de les quotes mensuals va satisfer les despeses reals de la construcció, amb la qua! cosa 
es demostra que els avantatges que les successives lleis concedien per a I'habitatge ~~ 
n'eren tants i que en realitat la incidencia sempre va ser en percentatges baixos en relaCIO 

amb el cost total de I'habitatge adjudicat. 

215. Aquesta taula no indo u les dades de l'últim grup construit en aquest polígon, l'illa 9 bis, realitzada 

entre 1962 i 1967. 
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VCE-Can Ros: els equipaments 

Un deis aspectes que més diferencia l'activitat del Patronat deis Habitatges del 
Congrés de la d'altres agents urbans,pel que fa a la construcció de polígons, va ser l'interes 
per dotar els complexos que construla d'una mínima infraestructura d'equipaments. 

Aquest aspecte no ha de resultar estrany, ates que el mateix programa ideologic 
del Patronat tenia en compte la necessitat de dotar les famílies no només de la llar cristiana 
amb un mínim de benestar, sinó que volia crear un ambient edificant amb la finalitat que 
s'ajustessin als proposits de la moral cristiana que imperava. 

Quedava dar que si aquest era l'objectiu i el barrí deis Habitatges del Congrés 
s'havia de convertir en un model a seguir, calla dotar-lo de tot allo que tendís a refon;:ar 
aquestes idees i, sobretot, a crear una comunitat interrelacionada que promogués els 
valors catolics. 

Les dotacions havien de cobrir totes les etapes vitals i aspectes com ara l'educació, 
ellleure, la sanitat, la practica religiosa i fins i tot el consum. 

Aixo és el que sembla que es desprende la informadó que el Patronat va proporcionar 
als primers inquilins, en que donava a coneixer els serveis més propers i acabava amb 
aquesta anotació: 

"Próximamente será bendecido el nuevo templo parroquial de la 'urbanización 
Viviendas del Congreso Eucarístico' y se construirán colegios para sus hijos, se instalarán 
dispensarios, biblioteca, guardería y otros servicios para el uso de los habitantes del 
grupo". 

Efectivament, !'octubre de 1953 es presentava als membres del Patronat !'"Anteproyecto 
de servidos a instalar en el barrio VCE" , en el qua! se'n recollia la llista i es deia que 
"debían tener un carácter religioso, soda~ profesional o comerdal, de acuerdo con una 
misión cristiana de la sociedad y con la tradidón cultural barcelonesa". Es qüestionava, 
sobretot, el possible model de gestió a seguir i es plantejaven preguntes com ara: "¿Deben 
estar planificadas las actividades religiosas, sociales y culturales? ¿Deben ser dejadas a 
libre iniciativa el funcionamiento, crecimiento y establedmiento de servicios?". 

El cert és que es pretenia que aquests equipaments fossin destinats als habitants 
deis Habitatges del Congrés pero disponibles per a tots els ciutadans, un fet que refor~a 
el criteri d'integració del barrí a la ciutat. 

Convé assenyalar que aquest programa d'equipaments es va veure refor~at pe! 
mateix projecte urbanístic, jaque des de l'inici es va dibuixar !'existencia d'una illa del 
barrí exclusivament dedicada a aquests serveis i que -com no podía ser de cap altra mane
ra-ocupava una part central del polígon. 1 si l'urbanisme dissenyat pretenia aquestes 
dotacions, també la mateixa organització crea un departament, el febrer de 1957, batejat 
amb el nom ben ostentós de Patronat Social, que s'havia de fer carrec deis aspectes 
pressupostaris, constructius i de personal. 

Malauradament, la pressió del deute acumulat i la dificultat d' obtenir entrades fi.Xes 
per al capital fundacional de 1' entitat van posar en dubte el programa, que de forma més 
o menys solvent, va ser resolt amb la recerca de les més diverses aliances amb institucions 
afins. 

Aquest mateix modeles va voler seguir en altres grups ambla dotació d'equipaments, 
pero en la majoria deis casos no es van trobar fórmules que n'afavorissin el pagament 
per part del Patronat. 
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Així, per a poder construir el temple parroquial, en alguns gru 
campanyes sorgides de la feligresía o a derrames deis adjudicatans dps les va recórrer a 

. e es botig 1 com va passar a VCE-Can Ros o a La Bordeta. El matei.X podem dir de 1 ues, ta 
lí d es escoles q · bé les propostes es materialitzaren en el po gon e V CE-Can Ros no , ue SI , va ser a· -

Andreu, Santa Engclcia ni en al polígon de Badalona, on se cediren 0 r . 00 a Sant 
. evert1ren t 

previament transferits al Patronat ambla fmalitat de poder-hi construir 1, errenys 
d, . . . - li . escoJa la gest· -de la qua! traspassava sempre a mans una msutuc10 re g10sa. ' 10 

Per acabar, el Patronat instiga en aquest polígon la creació d'una enr 
. ' . . . , . . ali ' Itat de Caracte social que agrupes totes les actiVItats comurutanes 1 que can tzes les !íni· d . r 

es esoc1abili 
deis nous ve"ins del barrí. El29 de julio! de 1955 era aprovada la creació d 

1
, tat 

de Famílies Sant Pius X per part del bisbat. L' entitat havia estat concebuda e ~~sociació 
a las familias residentes en la demarcación de dicha iglesia aji"n a pera agrupar 

e crear y a· .. 
todas aquellas actividades que conforme con el espíritu que reluce l zrzgzr 

. . . en a vida d 1 glorzoso santo cuyo nombre lleva, estzmen convenzentes para el bien m 1 e 
ora ymat . l 

de sus asociados". erza 
La presidencia de l'entitat va ser exercida des d'un primer moment 

Ros i de Ramis propietari de la masía de Ca !'Armera, i, per tant vened pder Juan de 
' _ ' or e tot ¡ 

terrenys on es constnüa el polígon. s e s 
Com es deixa entreveure, l'Església es convertí no només en creadora d 'h . 

sinó en la institució mediadora, i alhora tamisadora i controladora de 1 . ab~tatges 
· ' es mquietud 

socioculturals deis habitants del nou barn. Un fet al qua! el Patronat va . d s 
- · 1' d · · · - d 1' difi · e d !' · a¡u ar avalant prestecs, pnmer, pera a qwsiCIO e e 1c1 s u e entitat, !'abril de 1956 . 

després, peral muntatge deis equips necessaris pera la sala d'espectacies d' '
1
' un any 

bl . l' . . 1 fu aquella se u Sem a del tot converuent centrar-nos en ongen 1 e ncionament d 1 . · 
equipaments amb que es va dotar el barrí V CE-Can Ros i que explici"te e s di iferents 

m en 'apa t t següent. r a 

Les escotes del barri, la necessaria educació catolica 

Els valors que impregnaven la tasca de Patronat deis Habitatges d 1 _ 
Eucarístic (la familia, el treball, el respecte i la practica de la religió com a e Congres 

. motors d'una 
nova societat, i la necessitat de transmetre-ho a la ¡oventut del barn) van s f: 
influlren en la creació d'escoles al ve"inat. Una frase extreta del fullet de 

1
er_ actors que 
a maugumció 

de l'escola de formació professional N ostra Senyora de la Merce situada a 1. 
Alexandre Galí, 46, així ho certifica: 

' actual carrer 

"La escuela de formación Ntra. Sra. de la Merced, primera de un Pl 

fi . , .r. . l'b id an trazado por la 'obra diocesana de ormaczon pro1 eswna .as o acogida por el p, 
. . , . . atronato de 

las Vzvzendas del Congreso Eucanstzco en su barrw para comhletar . 
. . . . . . , . r una serze de 
znstztuczones zndzspensables que realzcen aquellos proposztos de nuest 

. . . , ro venerable 
prelado, de zmprimir en VCE el sello de nuestra relzgwn y el profundo t·a . sen t o soeza/ 
de Barcelona." 

Des del primer moment, les escoles seran presents en la quotidianitat d 
' 5 h" h · b ' t · · 1 el nou barri.Aixi, a mitjan 195 1 av1a, am carac er proviSIOna , una escota amb . . . , ,. capacnat per 

a 200 nens, una altra pera 200 nenes 1 un ¡ardí d infants pera 115 alumnes e diti 
b - hi h · ¡· lí · ' n erents locals del carrer Felip II.Tam e avm una po IC ruca. 
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Vist l'augment de la població, el Patronat deis Habitatges del Congrés crea, el 
setembre de 1956, el Patronat Escolar, que no estaca integrat per vocals del primer, sinó 
per persones afins i per velns del barrí vinculats a I'Associació de Famílies Sant Pius X. 
El Patronat Escolar tenia com a assessor religiós el rector de la també provisional parrOquia 
de Sant Pius X. 

Aquest patronat faca recompte de les necessitats escolars i donara la seva opinió 
i el beneplacit pera la construcció de dues escoles, una pera nens i una altea pera nenes. 
Aquestes escoles, previament havien estat assignades als Hermanos de las Escuelas 
Cristianas, la de nens, i a la Institució Teresiana, la de nenes. Es van construir entre 1957 
i 1959, segons el projecte d'Antonio Pineda, en I'illa que els dissenyadors del polígon 
denominaven manzana Cívico Religiosa Cultural (CRC), i es van inaugurar el 1960.Van 
costar gairebé 2.900.000 pessetes, aportades directament pe! capital fundacional del 
Patrona t. 

Cal recordar que el febrer de 19571'entitat beneficoconstructora havia creat una 
cornissió que sera qui organitzacl i desenvolupacl tot el seguit d'obres relacionades amb 
els equipaments que s'havien de construir al nou barrí, i qui aconseguici aliances amb 
institucions d'ensenyament interessades a ocupar aquells espais. 

El setembre de 1963 es va inaugurar !'Escuela de formación profesional intensiva 
de la joven: Nuestra Señora de la Merced, un centre que tenia per objecte"la preparación 
profesional de la mujer joven que la capacite mediante cursos intensivos para entrar 
en el mundo de las nuevas técnicas del trabajo y de la producción". 

Aquest centre estava adscrit a !'obra diocesana de formació professional, pero 
havia comptat amb la participació pressupostaria del Gremi de Confeccionistes de 
Barcelona i del Patronat de Protecció a!Treball. La preocupació escolar va arribar també 
als més petits i d'especial importancia van ser els jardins d'infants i els parvularis que 
les VCE projectaren a les obres per al barrí. La seva situació, sempre en espais urbans 
enjardinats i tancats, sera un deis aspectes que, probablement, marcaran una diferencia 
amb altres polígons de !'epoca. La gestió d'aquests centres, inaugurats el novembre de 
1956, va anar a carrec, en un primer moment, d'unas monjitas, segons la nomenclatura 
del Patronat. 

A partir de 1958, el Patronat va decidir independitzar els serveis que s'ofereixen 
des d'aquests equipaments.A través de la cornissió d'obres socials, dirigida per l'advocat 
Vilaseca Marcet, traspassa la gestió de la Policlínica San Pío X al grup de metges que la 
regenta ven; cedei.x també els espais esportius que s'havien anat creant, amb la qua! cosa 
va potenciar !'origen d'un club de futbol i d'un club de patinatge.Pel que fa a les escoles, 
el 1961 van passar a anar a carrec del Foment d'Assistencia Social, una entitat presidida 
per Joaquín Vida! i Gironella, germa del president del Patronat i integrada per diversos 
membres de 1' Associació de Famílies Sant Pius X. La mateixa entitat benefica, enquadrada 
en la Federación de Asociaciones Católicas de Padres de Familia, aportava bona part del 
pressupost peral pagament de sous i peral manteniment de les instal-lacions, jaque el 
Patronat Ji va cedir els locals i, naturalment,la gestió. El curs 1966-1967 acollia 354 alumnes 
d'entre 2 i 5 anys. 

A I'inici deis setanta, els centres passaren a ser gestionats perla cooperativa escolar 
Pompeu Fabra, nascuda deis interessos comuns de pares i mestres deis col-legis ¡basada 
en les premisses de I'escola activa catalana, que a la decada deis vuitanta s'integrara a la 
xarxa d'escoles públiques. 
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Per acabar de completar el panorama escolar del no u barrí, des d' octubre de 1964, 
el col·legi Sants Innocents, una institució escolar dedicada a l'educació especial de nens 
amb discapacitats psíquiques, hi desenvolupa la seva activitat. En un primer moment, 
!'escoJa s'instai-Ja en uns locals de la Institució Teresiana, al carrer Cardenal Tedeschini, 
67; després es trasllacta a un solar interior de !'última illa construida del barrí, al carrer 
Cardenal Tedeschini, 6 i 8 interior. La primera pedra del nou local es va col-locar el 2 de 
julio! de 1972.Valla pena ressenyaraquesta iniciativa pe! context urba en el qua! sorgei.x, 
un barrí en definitiva promogut per sectors catolics de la burgesia i que contrapasa el 
sentiment de beneficencia que va veure néixer el barrí amb l'acció directa pera la resolució 
efectiva deis problemes, molt més d'acord amb els moviments de I'Església de base com 
Ia]OC o !'Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC). Es tractava de la unió cooperativa 
de diversos pares del barrí, que havien passat, per tant, el procés d'adjudicació dirigit pe! 
Patronat i que tenien nens amb discapacitats psíquiques. En el primer curs, hi va haver 
6 alumnes (1964--1965) i en el curs 1991-1992 ja n'hi havia 340. 

El temple parroquial: un experiment reeixit 

Sembla obvi que el motiu pe! qua! es crea el Patronat justificava no només la 
necessitat de construir un temple parroquial, sinó de fer-ho amb unes característiques 
específiques que servissin de record de l'acte que havia provocat la realització d'aquells 
habitatges. De fet, el Patronat, pressionat pe! matei.x Modrego, no podía permetre que 
l'església del nou barrí estigués ubicada durant gaire temps en un local parroquial 
provisional bene!t el gener de 1955.Ai.xí,en el moment que les obres ja avanc;aven a bon 
ritme, !'octubre del mateix any, es constituí la junta d'obres de la parroquia de Sant Pius 
X. Paral·lelament, ja ho hem vist, es creava l'Associació de Pares de Familia Sant Pius X. 

El 15 de novembre de 1958, en un acte públic realitzat al Saló del Tron del palau 
episcopal i presidit per Modrego,l'arquitecte Soteras Mauri presentava un projecte d'una 
església de 3.850 m2 amb capacitat pera 1.250 persones assegudes, un projecte que tenia 
una semblanc;a enorme amb el disseny del pavelló poliesportiu del carrer Lleida i fins ; 
tot amb el que en aquell moment Soteras projectava a Madrid. 

El pavelló que feia d' església comptava amb unes dependencies annexes, entre les 
quals hi havia una ca pella amb capacitat pera cent persones, i amb una torre de 45 metres 
que havia de ser el campanar. El pressupost era de 8.053.509 pessetes, i aquest va ser un 
deis primees problemes del velnat amb el Patronat, perque el repartiment del cost de 
l'església es va fer de la manera següent: el 30% havia de ser sufragat per l'INV; el 50%, 
per préstecs que se sol·licitarien a les caixes d'estalvis queja operaven amb el Patronat, 
i el 20% restant per aquesta última entitat. 

D'aquesta part, I'entitat beneficoconstructora se'n desentén. La feligresía va ha ver 
d'assumir-ne el pagament a través de diferents campanyes de captació fetes des de la 
parroquia ¡ també amb una derrama sobre les quotes que liquidaven els adjudicataris de 
les botigues al Patronat. 

La primera pedra del temple va ser col-locada el20 d'octubre de 1960 i tres anys 
més tard s'acabava l'edifici. L'escassetat de recursos economics va donar lloc a la 
provisionalitat de I'edifici, superada només en !'última decada.Aquesta provisionalitat, el 
1967, va dur la parroquia a demanar un préstec avalat per vint famílies riques del barrí 
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per poder dur a terme obres de condicionament. Fins i tot, i com a curiosa ironía, la falta 
de diners va obligar a descartar la coHocació d'unes campanes a la torre que avui és 
encara el símbol per excel·U:ncia d'aquest barri de Barcelona. 

Els locals comercials, planificació per a l'autoproveiment 

Com no podía ser d'una altea manera, el Patronat va voler dur fms a l'últim extrem 
la integració deis habitants del barri que construla.Ja hem vist que va intentar facilitar la 
integració deis diferents habitants del polígon a través d'una distribució sociológica que 
tenia en compte !'origen, la situació laboral i altres aspectes. 

Aquesta integració havia de ser completa amb el nou entorn que es creava, i per 
aixo el Patronat elabora un estudi que quedaria concretar en un reglament d'ús intern 
sobre com dotar el barrí de tots els comer¡;os i serveis necessaris pera la vida quotidiana 
deis futurs propietaris. 

El resultat de tot aixo va ser la publicació i el compliment d'un reglament pera 
l'adjudicació deis locals comercials i de les botigues, ambla finalitat de crear un barrí 
autosuficient i a la vegada sense competició entre els comerciants que s'hi havien d'instaHar. 
Des de l'organització del Patronat es planifica la tipologia d'establiments que eren necessaris 
per evitar llargs trajectes foca del barri. És cert que en !'epoca en que es va construir el 
barrí, encara no tenia la comunicació amb que compta avui, pero la intenció última era 
que els trajectes comercials i de consum que fessin els habitants del polígon havien de 
servir per establir vincles entre ells, i convertir el forn, l'adrogueria o la carnisseria en un 
deis puntals de la sociabilitat d'aquells nous velns. 

Les botigues s'adjudicaren sota la fórmula d'arrendament perla via de concursos 
públics que es convocaven segons les necessitats i,sobretot,a mesura que s'acabaven les 
diferents illes que formaven el barri.Aquestes adjudicacions, sempre precedides de les 
subhastes, esta ven controlades i regulades per una comissió especial del Patronat, ja que 
per a aconseguir un local de negoci en el polígon VCE..Can Ros calia complir alguns deis 
requisits següents: 

l. El sol·licitant només podía optar a un local. No era possible la monopolització 
d'un ramo l'especulació comercial. 

2. Calia demostrar una serie de merits: 
a. Acreditar practica comercial en el ramal qua! corresporúa la botiga sol·licitada. 

Aquest ram o dedicació havia estat planificar previament pe! Patronat. 
b. Desenvolupar un negoci similar en el cas de provenir d'un negoci en el qua! 

l'ocupació del local era a precari. 
c. Ser una persona amb aptituds peral negoci. 
d. Haver efectuar previament prestacions personals o donatius a favor del 

Patronat deis Habitatges del Congrés Eucarístic. 
Amb aquestes condicions es dota el polígon d'una lleugera xarxa comercial que 

servía pera cobrir les necessitats basiques. La majoria deis comer<;os eren d'alimentació 
o d'aspectes relacionats amb la llar, i eren molt minoritaris, gairebé testimonials, els 
relacionats amb el vestir o l'utillatge domestic.Aquesta oferta comercial es va completar 
el 1964, deu anys després del primer lliurament d'habitatges, ambla construcció d'un 
petit mercat a l'illa número 11 bis, situada entre els carrers Riera d'Horta, Felip II i Sant 
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Pascual Bailón, que terúa 37 parades d'entre 10 i 15 m2,destinades basicament a productes 
frescos d'alimentació. 

Durant el període més actiu d'aquesta vida comercial planificada, el Patronat va 
trobar en els comer¡;os establerts un recurs de finan<;ament puntual pera alguns projectes 
i equipaments del polígon,a través de contínues derrarnes;d'aquesta manera va aconseguir 
una partida necessana per a acabar el temple parroquial del barri. 

Sembla que fins a ben entrada la decada deis setanta, la planificació comercial 
orquestrada pe! Patronat va sobreviure.Els primers canvis d'ús coincideixen ambla cessió 
de l'administració a un tercer, alie al Patronat. Cal recordar que l'entitat es va extingir el 
1976, amb la venda de for<;a locals que s'havien obtingut en subhasta i amb l'aparició 
deis primees competidors seriosos a la zona, en forma de discounts i supermercats. 

El 1994, quaranta anys després de la primera entrega d'habitatges, els locals 
comercials presentaven les característiques següents: el17,2% eren locals en venda o en 
desús; el 8,6% eren perruqueries o locals relacionats amb fmalitats estetiques; el 13% 
esta ven utilitzats de forma general com a petites empreses, especialment del sector 
metal·lúrgic, components, subministraments, etc.També comptava amb 23 establiments 
alimentaris, entre ells dos supermercats rrútjans, un predomini de carnisseries i xarcuteries, 
16 bars o cafeteries, tres estancs, 10 forns de pa o pastisseries i 15 locals de venda de 
teixits de diferents tipus. 

L'existencia de nombrosos locals buits o ocupats per negocis amb escassa 
vertebració en una comunitat, avui conformada per una majoria de persones de més 
de 65 anys, ens presenta un panorama de manca de vitalitat comercial, que potser no 
només es degui a causes economiques o demogritfiques, sinó a la planificació i sobretot 
al disseny deis locals comercials, amb aparadors externs de mides reduldes, magatzems 
petits i mobiliaris urbans de jardins i parterres que dificulten la visibilitat i l'accessibilitat 
a les botigues. 

El grup de Sant Medir a la Bordeta 

La construcció de 433 pisos al barri de la Bordeta, en tres fases ben diferenciades, 
va ser la primera incursió del Patronat deis Habitatges del Congrés Eucarístic foca de 
!'actual barrí del Congrés, alhora que l'inici del seu desenvolupament coma entitat bene
ficoconstructora a l'area metropolitana. 

El fet de construir uns habitatges socials en aquesta zona de Barcelona no responia 
a la casualitat, ja que hi ha antecedents que són determinants i que expliquen perque el 
Patronat va intervenir en una activitat immobiliaria a la zona. 

D'una banda, la inquietud del sacerdot que regia els destins de la parroquia on es 
construirien els habitatges,Amadeu Oller Berenguer.Aquest antic consiliari de la Federació 
de ]oves Cristians de Catalunya mostea una notoria preocupació perla manca d'habitatges 
a la parroquia que regentava des de 1948. Influenciat per pensadors existencialistes 
cristians com ara Emmanuel Mounier i Paul Ricoeur, i especialment per teolegs socials 
francesos d'aquells anys, Malley, Quoist o Lebret, i de les idees que es diforúen des del 
centre Economía i Humanisme, Oller entenia la parroquia com una cedula social, com el 
lloc creador de sinergies amb que interactuar amb la societat, una interactuació que 
incidía en el cas de la manca d'habitatges en una problematica social que posava en dubte 
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la votuntat unitaria de la parroquia.Josep Bigorda, en aquells anys vicari de la parroquia, 
ens recorda que Oller, i de fet bona part deis seus feligresos més actius, coneixien i van 
prendre coma referent la tascad' Abbé Pierre i l'organització creada per ell, l'hivern de 
1954, Els Drapaires d'Emaús, un referent que, casualment, coincideix amb els inicis de 
l'activitat constructiva d'Habitatges del Congrés. 

Aquesta preocupadó social d'Amadeu Otter i del vicari Bigoroa condliava perfectament 
amb la capacitat d'atracció de grups de joves, efectiva ja abans de la Guerra Civil en el 
cas d'Oller, i que també possei"a}osep Bigorcta, tal com ens recorda VidalAunós, el rector 
parroquial que substituí Otler el 1958: 

"En Bigarda hi era molt present, en el món jove. Va ser un forjador i un formador 
esptendid. De manera que a f¡¡-¡¡arroquia de Sant Medir, amb aquest estil molt parroquial 
va saber donar en tot aquest món una visió de compromís." 

A aquest cot-lectiu de joves se ti afegiren altres grups de feligresos que desenvolupaven 
tota mena d'activitats cíviques i culturals en els tocals parroquials, creats entre 1948 i 
1960 al voltant de la parroquia de Sant Medir, ubicada en un local provisional del carrer 
Constitució. Es tractava d'un nucli vertebrador de la sociabilitat de la zona, que emulava 
altres casos més o menys coneguts de diverses parroquies urbanes de Catalunya, ja que 
tes esgtésies parroquials, i el que representaven, actuaven com una cobertura legal, potser 
!'única, que permetia una vertebració social de persones i grups. 

D'altra banda, la figura de }aume Nualart se'ns mostra, de nou, destacada. Era veí 
de la zona, i l'interes pels temes sociologics l'havia dut a involucrar-se amb l'entitat bene
ficoconstructora, on, a més de "cap de ptopaganda", va dissenyar els models sociologics 
pera l'adjudicació deis pisos que l'entitat construla.Nualart participara activament en la 
creació de tes diverses associacions de beneficiaris cooperadors a través de les quats es 
recoltiran ets fons per a la construcció de pisos. 

Finalment, cal fer esment de la situació d'aquesta zona de Barcelona amb relació 
a t'habitatge. Es tractava d'una barriada eminentment obrera, marcada perla proximitat 
de la fabrica Battló, pero també perla presencia de tallers metal·lúrgics i altres empreses 
del sector. L'atracció de ma d'obra que aquests centres d'activitat generaven comportava 
la proliferació de situacions anomales pel que fa a l'habitatge, com ara ets rellogats. Una 
descripció sobre aquetls anys, en fa at-lusió: 

"La convivencia familiar sovint és complexa. 'On vius?', 'Vivim rellogats amb 
uns familiars, amb uns amics'. La situació de l'habitatge rellogat i compartit no és 
infreqüent. Naturalment, amb conflicte de convivencia. En aquest sentit, sovintegen 
consultes jurídiques a l'assessoria jurídica que hi ha a la parroquia.Anaves a pm·tar 
els sacraments i hi trobaves malta gent acumulada. Bis habitatges eren pobres i senzills, 
en termes generals. S'hi passava molt de fred i malta calor. Eren molt més confortables 
el carrer i la parroquia. Molt més. Les famílies eren sovint de tres generacions i amb 
parents de Jora o del barrí, o no parents, sota el mateix sostre.Algun cop es feien torns 
per dormir, d'acord amb els torns de treball.Aquesta realitat va influir en la preocupació 
de la parroquia per la qüestió de l'habitatge ". 

Davant d'aquesta preocupació per la manca d'habitatge, tant els responsables 
parroquials com la feligresía més activa articularen diverses activitats. Una d'eltes va ser 
la conferencia que amb el títol "La solución del problema de la vivienda", dictada el 22 
de maig de 1954 per Jaume Nuatart en els locals parroquials, sembla que va ser l'inici 
d'una operació immobiliaria, tal com recorda]. Bigorda. 

130 

1' 

Ésa partir d'aquest moment que es reuneix al voltant de la figura de rector Oller 
i del vicari Bigorda un grup de persones interessades a promoure la construcció deis seus 
habitatges.Aquest grup, que sera conegut entre la feligresía de la parroquia com la "Junta 
del totxo", emprendra diverses tasques: la compra deis terrenys i tes gestions amb et 
Patronat deis Habitatges del Congrés Eucarístic. 

Vida! Aunós ens recorda qui en forma va part: 
']a en temps de mossen Amadeu [Oller] s'havia format una comissió que en 

deien la Junta del tot:xo~ N'eren membres]aume Nualart, Antoni Creus, Pere Freixa, 
el doctor Gol,]ordi Grangé i d'altres. Hi participava el senyor Anton Serrat,fabricant, 
a qui tot el negoci se n 'havia anata rodar. La Junta del tot:xo 'es reunía cada dimarts 
a sopar a Sant Medir per fer una reunió de treball.Al senyor Serrat li deien "la providimcia 
amb bigotis"perque ajudava molt." 

El mar¡; de 1955 s'havien comprat 2.946 m2
• El 19 de mar¡; d'aquetl any es va 

constituir l'agrupació de beneficiaris cooperadors de Sant Medir, i al setembre s'iniciaren 
les obres de la primera de les tres promocions immobiliaries que el Patronat va fer en 
aquest barrí. Les obres havien estat adjudicades a !'empresa]. Borrell Font, SA. El9 d' octubre 
de 1955 es va col-locar la primera pedra deis habitatges. 

Es tracta d 'un projecte de 128 habitatges i 17 botigues desenvolupat pels 
arquitectes Jordi Bonet Armengol, amb la col-laboració del seu pare Luis Bonet Garí i 
de l'arquitecte "oficial" del Patronat }osé María Soteras Mauri. El primer, avui arquitecte 
en cap de les obres de la Sagrada Família, estava vinculat a la parroquia. Es tractava 
d'una promoció que inclola dos tipus de pisos: uns de 64m2 i uns altres de 54m2, tots 
amb tres habitacions. 

Quant a !'operativa financera del conjunt, ets percentatges que presenten tes 
memories del Patronat ens informen que les entitats de credit subministraven el 40% de 
la suma total, els membres de !'Agrupación de Beneficiarios Cooperadores el 10%, i la 
resta, ésa dir, el 50%, el va pagar l'INY, bé en forma d'avan¡;ament o bé a través de credits. 
Aquesta primera promoció es va acoltir als beneficis de la tlei d'habitatges protegits de 
1939. En aquest cas, part de l'import aportat per l'INV provenía de l'Instituto de Crédito 
para la reconstrucción nacional. 

Quadre 6.8. Repartiment deis costos de la primera etapa de promoció de la 
Bordeta, realitzada per Habitatges del Congrés, entre 1955 i 1957 

Aportació ABC Sant Medir 
Aportació entitats de credit 
Aportació INV 
Valor deis immobles construits 

1.849.316 PTA 
7.397.266 PTA 
9.246.585 PTA 

18-493.164 PTA 
Font:Memoria del Patronato de las Viviendas del Congreso Eucarístico. Ejercicio 1957. 
Barcelona:VCE, 1958 (pag.16), i elaboració propia. 

Una part de l'import pressupostada en 502.000 pessetes es va destinar a la construcdó 
d'una escota, inaugurada et6 de novembre de 1956, i a tes millores del centre parroquial, 
on es va construir una petita sala d'actes. 

131 



Aquests nous equipaments i els que es construiran en anys successius secan 
gestionats perla comissió económica de la junta d'obres de la parróquia de Sant Medir, 
que coincideix en bona part deis membres amb la denominada "Junta del totxo". 

Cal esmentar que l'aportadó deis membres de l'agrupadó de benefidaris cooperadors 
va ser destinada a l'adquisició del solaron es construlren els pisos. La fundó del Patronat 
deis Habitatges del Congrés era d'avalador deis credits i finan¡;:ador de les primeres accions 
constructores, és a dir, subministrador del circulant necessari i, sobretot,gestor de 1' operativa 
davant deis organismes oficials. 

El 3 de mar<;: de 1957, quatre anys més tard, es lliuraven les claus deis primers pisos, 
en un acte que s'emmarcava dins de les activitats de la semana del suburbio, celebrada en 
aquelles dates,i que havia estat concebuda des de la parroquia de Sant Medir,amb la partidpació 
destacada de Nualart. El cost final deis pisos va ser el que presenta el quadre 6.9. 

Quadre 6.9. Dades economiques pera la primera etapa de promoció de la Bordeta, 
realitzada per Habitatges del Congrés, entre 1955 i 1957 

Tipus de Habitacions Cost total Anys Interes Quota Mitjana 
pisos/sup. amort. mensual quota entrdada 
64m2 3 112.823 PTA 35 4% 240,05 PTA 12.000 PTA 
54m2 3 96.295 PTA 35 4% 191,18 PTA 16.000 PTA 
Font:"Estudio de amortizaciones" Viviendas del Congreso Eucarístico. Carpeta núm. 2. 
Estudis i projectes. Arxiu Diocesa de Barcelona. 

El 15 de novembre de 1957 maria el sacerdotAmadeu Oller.Aquell mateix dia, 
el Patronat de les VCE treia a subhasta la segona de les promocions a la Bordeta, que 
va ser adjudicada a la constructora Colomina G. Serrano, SA per l'import de 18.923-884 
pessetes. La subhasta culminava el laboriós procés de compra, ja que en el gran solar 
compres pels tarrers Panas, Constitució, Viladecans i Pi, on s'estaven construint els 
habitatges del Patronat, hi havia unes quantes cases de planta baixa de la primeria del 
segle xx. Els tramits de compra van ser costosos i complexos, s'allargaren tot el 1956 i 
el primer trimestre de 1957,ja que es tractava de més de catorze propietats disperses 
per l'illa abans esmentada i, a més, es va haver d'elaborar el pla d'urbanització deis 
carrers Pi i Panas. 

Aquesta adjudicació significava la posada en marxa de la segona fase d'habitatges 
a I'entorn de la parroquia de Sant Medir. Es tractava d'un projecte de 132 habitatges amb 
deu botigues, dissenyades per Bonet Armengol. El grup estava format per tres tipus de 
pis: de 74 m2 i tres habitacions;de 88m2

, quatre habitacions i destinats a tiunilies nombrases, 
i de gairebé 58 m2 i dues habitacions. El projecte inclola la construcció del temple 
parroquial de Sant Medir, peral qua! Bonet va aportar una saludó plena de línies gaudinianes, 
no en va el seu pare havia estat un deis arquitectes col·laboradors de Gaudí. 

El 7 de gener de 1958 es constitula la segona agrupació de beneficiaris cooperadors 
de Sant Medir ,araamb un majar control des del Patronat i amb l'aprovació del nou rector 
de la parroquia,Joan Vida!Aunos. 

El9 de mar<;: de 1958, l'arquebisbe Modrego va beneir la primera pedra del temple 
dissenyat per Bonet. 
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La construcció es va dividir en dues fases en la construcció i !'entrega deis pisos. 
A la fi de 1959 es lliuraren 60 habitatges,i el3 d'abril de 1960,els 72 habitatges restants, 
distribults en dos immobles, !'un al carrer Viladecans, amb 32 pisos, tres botigues ¡ un 
habitatge portería, i 1 'altre al carrer Panas, amb 40 pisos, quatre botigues ¡ un habitatge 
portería. Els habitatges s'havien acollit a la Llei d'habitatges de renda limitada en 
l'anomenat "grup 2", essent la primera promoció del Patronat que s'adscrivia a la nova 
normativa dictada el 1957, perla qual els pisos rebien de l'INV unes ajudes a fons 
perdut. 

En aquells moments, en l'actiu del Patronat apareix consignada en el compte d'im
mobilitzat la quantitat de 43.963.389 pessetes, coma valor de les edificicacions i els 
immobles constrults a la Bordeta. El cost final deis pisos va ser com es presenta en el 
quadre 6.10. 

Quadre 6.10. Dades economiques pera la segona etapa de promoció de la Bordeta, 
realitzada per Habitatges del Congrés, entre 1955 i 1957 

Tipusde Habitacions Preu cost Anys Interes Quota Mitjana 
pisos/sup. total amort. mensual quota entrada 
74m2 3 118.374 PTA 30 4% 370,75 PTA 14.500PTA 
58,3 m2 2 99.863 PTA 30 4% 291,08 PTA 20.000PTA 
87,7m2 4 164.164 PTA 30 4% 529,74 PTA 14.500 PTA 
Font:"Estudio de amortizaciones". Viviendas del Congreso Eucarístico. Carpeta núm. 2. 
Estudis i projectes. Arxiu Diocesa de Barcelona. 

El 1%4 es va lliurar un tercer grup de 173 habitatges, subjectes al regim d'habitatges 
subvencionats, pe! qua! rebien trema mil pessetes per pis constrult. Es tracta d'un 
procediment de gestió que el Patronat coneix ampliament, ja que !'ha experimentat en 
els grups de Verdum, en la primera fase del grup que construí a Badalona i a SantAndreu. 
Els habitatges va11 ser projectats per l'arquitecte Carlos Marques Maristany i la construcció 
va ser adjudicada a !'empresa Borrell Font, SA. 

Paral-lelament, en 1 'entorn de la parróquia de Sant Medir, un altre grup de feligresas 
va constituir l'entitat beneficoconstructora Sant Medir, que va ser aprovada per I'INV el 
setembre de 1961. 

Vida!Aunós recorda així l'inici d'aquesta entitat: 
·~1 davant de l'Església actual hi ha un bloc de pisos sobre el solaron antigament 

hi havia les dependi'mcies d'assecament de pells de /'adobería del carrer Constitució. 
Quan el doctor jubany encara era bisbe auxiliar i delegat episcopal a Habitatges del 
Congrés, vam temptejar els amos del terreny per comprar-lo. (..) Va arribar un moment 
en que semblava que el solar es posava a la venda. Ho vam anar a dir al doctor 
]ubany, pero va creure que no era oportú que el comprés Habitatges del Congrés. 
Llavors ens vam reunir i vam crear la benefica constructora Sant Medir sense tenir 
ni un ral.Hi havia enjaume Nualart, enjordi Grangé, en Pere Freixa, el senyor Forn, 
que era el celebre drapaire, el senyor SetTat, etc. Vam dir a l'arquitecte jordi Bonet, 
que sempre havia estat de la junta, que ens fes un projecte. Hi van fer 160 pisos, per 
comenfar. Va m anar a veure el propietari del terreny, em penso que ens va demanar 
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cinc milions. No teníem ni una pesseta pero, com que la parroquia tenia prestigi pels 
blocs que s'havien jet en coZ.Zaboració amb els Habitatges del Congrés, vam fer una 
convocatoria de gent que volgués pisos. Els vam demanar una aportació inicial que 
era, em penso, de trenta mil pessetes.Amb aixo vam fer la primera paga i senyal del 
terreny Es va comen~ar /'obra. A mesura que s'anava fent, s'anava constituint una 
hipoteca sobre /'obra." 

Com es pot veure, el Patronat no va emprendre aquella promoció, probablement 
perla pressió en costos que en aquells moments els suposava la construcció del grup de 
Badalona. En vista d'aquesta situació i amb !'experiencia acumulada, bona part deis 
membres de la "Junta del totxo" prosseguiren amb l'activitat constructiva.Ai.xí, el 8 de 
desembre del mateix any, es va col·locar la primera pedra de 160 habitatges que s'havien 
de construir al solar format pels carrers Jocs Florals, Constitució i Olzinelles. 

Ellliurament de les claus deis dos grups, els 173 habitatges d'Habitatges del Congrés 
i els 160 de 1' entitat beneficoconstructora de Sant Medir, es va celebrar conjuntament 1' 1 
d'abril de 1963. 

Si se sumen les dues iniciatives, en cosa de nou anys es constru1ren 593 pisos que 
conformaren una petita barriada agrupada al voltant de la parroquia de Sant Medir. Pe! 
que fa a la selecció sociologica deis propietaris, cal dir que va formar una realitat com la 
presentada en el quadre 6.11. 

Quadre 6.11. Composició per lloc d'origen i sociolaboral del grup Sant Medir
La Bordeta del Patronat de les VCE, construit entre 1955 i 1964 

Administratius 
Professions liberals 
26% 

Obrers 
qualificats 
62% 

Obrers no 
qualificats 
12% 

Catalunya Aragó, Nord i Centre Sud i Uevant 
56% 20% 24% 
Font:Memorias del Patronato de las Viviendas del Congreso Eucarístico. Ejercicio 1975. 
Barcelona,VCE, 1976 (pag. 23). 

D'altra banda, el procés d'adjudicació que va desenvolupar el Patronat només va 
ser seguit en part. Les instancies presentades pels membres de 1' Asociación de Beneficiarios 
Cooperadores (ABC) representaren, en els tres lliuraments, més del 60% deis pisos que 
es construlen. Entre les diferents entregues i els so(.!icitants de l'ABC es van generar un 
seguit de romanents que es van anar acumlÜant, els quals es van resoldre en les successives 
tases i que, sens dubte, motivaren la creació d'una entitat beneficoconstructora independent 
del Patronat per poder fer front a aquella demanda de pis. 
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Quadre 6.12. Tipologia d'adjudicataris del tercer lliurament de Sant Medir-La 
Bordeta 

Tipus d'instancia Habitatges % 
Torn lliure 72 54,14% 
Soci fundador 1 0,75% 
ABC romanent 2a fase 24 18,05% 
ABC 3a fase 76 57, 14% 
Total 163 100,00% 
Font: Viviendas del Congreso Eucarístico. Carpeta núm. 27,Parroquia Sant Medir.Arxlu 
Diocesa de Barcelona. 

En el quadre 6.12 podem veure els percentatges corresponents als usuaris finals 
de la tercera entrega del grup de Sant Medir: més del 75% d'aquesta fase va anar a mans 
de membres de l'associació de beneficiaris, ja que es va fer front a un romanent de 
membres de l'entitat que provenien de la fase anterior. 

El grup Nuestra Señora de la Paz 

Es tracta d'una de les operacions de menys volum i menor incidencia del Patronat, ja 
que consistia en la construcdó d'un bloc de dotze pisos al número 38 del carrer Santa Rosalia. 
Ara bé, les motivadons que portaren a la seva construcció mereixen una breu ressenya. 

El1958 es produ1ren unes inundacions que afectaren uns habitants del carrer Sant 
Marius, dins deis límits administratius de la parroquia de la Verge de la Pau. Des d'aquesta 
parroquia, en aquells anys regentada pe! sacerdot José CodinachA!avedra, es va constituir 
una comissió "pro damnificats" amb la finalitat de recollir diners per ajudar els afectats 
perles inundacions. Després de diverses co(.!ectes, s'aconseguiren 454.831 pessetes que 
van servir per comprar un solar al número 38 del carrer Santa Rosalia, i iniciar-hi les obres. 
El projecte va ser realitzat de forma altruista per l'arquitecte José Vilardarga Ros i inclola 
la construcció de dues botigues i dotze pisos destinats a les famílies afectades, alguns 
deis quals tenien cinc dormitoris i una superficie de 97,6 m2, tot i que la majoria eren de 
tres dormitoris amb una superficie de 58,5 m2• 

Amb la quantitat obtinguda per la parroquia, també va ser possible contractar 
!'empresa Constructora Industrial, SA pera l'edificació. 

El 26 novembre de 1959, el Patronat deis Habitatges del Congrés Eucarístic entra 
en el projecte "por la caridad y espíritu de VCE que la acepta todo y ser un asunto 
ajeno al plan de obras en curso", atenent la manca de fmam;;ament per acabar 1 'operació 
que havia iniciat la comissió pro damnificats i poder avalar un credit d'unes set-centes 
mil pessetes, contret amb la Caja de Ahorros de la Sagrada Familia al 4% i a vint anys. A 
més, el Patronat va aportar 559.788 pessetes del seu capital, que es carregaren a l'import 
del préstec que els dotze futurs propietaris havien de retornar. 

També es gestiona l'adscripció de l'esmentada obra al regim de la Llei d'habitatges 
subvencionats,fet que permetia que l'INV obtingués trenta mil pessetes per pis constrult. 
Les característiques economiques de l'operació van ser les que es presenten en el quadre 
6.13. 
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Quadre 6.13. Costos de l'operació i el finan~ament peral grup Nuestra Señora 
de la Paz, al carrer Santa Rosalia, 38, del Patronat deis Habitatges del Congrés 
Eucaristic 
Ingressos per a finan~ent 
Donatius parroqma 
Ntra. Sra. de la Paz 428.644 PTA 
Hipoteca i interessos 
Caixa d'Estalvis 
Sagrada Familia 
Aportació VCE 
Total 

1.012.643 PTA 
559.788PTA 

2.001.075 PTA 

Pagaments per a finan~ament 
SubvenC!o de l'INV 
per habitatge 360.000 PTA 

Donatius parroquia 
Ntra. Sra. de la Paz 
Pagament propietaris 

428.644 PTA 
1.212.431 PTA 

2.001.075 PTA 
Font:Memorias del Patronato de las Viviendas del Congreso Eucarístico, Ejercicio 1960. 
Barcelona: V CE, 1961 (pag. 16), i elaboració propia. 

Els pisos van ser entregats el1960. Es culminava aíxí una operació de dimensions 
molt redtiides, amb molt de beneficencia, a la qua! el Patronat va aportar la disponibilitat 
de capitals i, sobretot, !'autentica gestió coro a avalísta creditici i gestor immobiliari; es 
tractava del primer grup d'aquesta entitat beneficoconstructora subjecte a la llei d'habitatges 
subvencionats de 1957 i, per tant, un banc de proves pera coneixer 1' operativa de la nova 
llei per part deis administradors del Patronat. 

El grup N ostra Senyora de la Soledat de Sant Andreu 

A la fi de la decada deis cinquanta, unes propietaries for~a importants de Sant 
Andreu de Palomar deixaren en herencia a la parroquia de SantAndreu uns terrenys que 
popularment eren coneguts coro deis "josefins", molt a prop de l'església parroquial. 
Aquest llegat s'havia fet amb el desig exprés que en aquells terrenys es construís, quan 
fos possible, una escoJa pera neos necessitats. El rector de SantAndreu,Joan Casanovas 
i Casanovas, i alguns feligresas constitu!ren, amb l'aprovació del bisbat, el Patronat de 
Nostra Senyora de la Soledat, que tenia per objectiu la construcció de les escoles en els 
terrenys cedits, un total de 7.978 m2

• 

Les dificultats per poder desenvolupar aquesta operació els van obligar a posar
se en contacte amb l'entitat beneficoconstructora Patronat deis Habitatges del Congrés 
Eucarístic, que constru"ia al mateix districte l'anomenat barrí VCE-Can Ros. 

El 1958 es va establir un conveni entre les dues entitats pel qua! es construiría 
l'escola a drrec del Patronat deis Habitatges del Congrés Eucarístic,a canvi de la cessió 
d'una part deis terrenys per edificar-hi una promoció immobiliií.ria. Per tal de rendibilitzar 
l'operació al maxim, el Patronat va procedir a comprar un solar al costat deis terrenys 
cedits, que tenia una superficie de 1.904 m2

• 

Probablement coincidint amb aquesta circumstancia, persones properes a la 
parroquia van veure la possibilitat d'obtenir un pis en aquella promoció.Així, des de la 
parroquia i especialment gracies a la figura de mossen]oan Casanovas, es va anar creant 
un grup entre la feligresía interessada a obtenir un habitatge.Aquestes persones responien 
a una de les circumstancies legals i financeres que en aquells moments regulava !'entrada 
en vigor de la Uei d'habitatges subvencionats,aprovada el13 de novembre de 1957,que 

136 

seguia en el ruare del regim de la Uei d'habitatges de renda limitada, aprovada el 1954, 
perla quall'Estat Iimitava l'obtenció de línies creditícies hipotedries i regulava les 
condicions de concessió que podien efectuar les entitats bandries. 

Aquestes circumstii.ncies havien obligat el Patronat de les VCE a desenvolupar ¡ 
fins i tot a promoure la creació d'"agrupacions de beneficiaris cooperadors", ambla 
finalitat de recaptar fons amb els quals iniciar les construccions. Era una estrategia per 
obtenir la liquiditat pressupostltria que les ajudes de l'INV o els préstecs hipotecaris que 
es concertaven amb entitats bandries no aportaven de manera immediata. Era, també, 
una fórmula que impedía la descapitalitzadó del Patronat, que només feia front a la compra 
de solars que passaven a formar part de l'immobilitzat amb el qua! suportar el deute 
hipotecari que contreia. 

Coro es pot veure, en el cas de SantAndreu, l'operació era possible pel cost tan 
baix de la compra deis solars, ja que gairebé tots van ser cedits per la parroquia. A més, 
les possibilitats de la llei d'habitatges subvencionats de 1957, a la qua! es va acollir aquest 
primer grup, atorgaven una ajuda de 30.000 pessetes a fons perdut per cada habitatge 
constru!t, que seos dubte era un incentiu per als futurs propietaris. 

El tret de sortida pera la construcció de l'esmentat grup es va donar ambla 
col·locació i la benedicció de la primera pedra, el 3 de desembre de 1961, que la premsa 
de !'epoca va explicar així: 

"En la explanada en que se levantarán las nuevas viviendas se congregó nume
rosísimo público que siguió con profunda devoción la ritual ceremonia de la bendición 
y colocación de la primera piedra de los futuros edificios." 

Seguint aquesta dinamica, el 13 de desembre de 1961 es constitu!a "un grupo de 
beneficiarios para la adjudicación en propiedad de una vivienda en el bloque de 
Nuestra Señora de la Soledad en el polígono de SantAndreu", que, de forma resumida, 
va ser definida perla nomenclatura del Patronat coro !'Asociación de beneficiarios 
cooperadores de Nuestra Señora de la Soledad. La junta d'aquesta entitat la van integrar 
membres del Patronat: Luis ]over Nunell, president, i Rafael ruta Puget, vocal, i els beneficiaris 
]osé Bota Prat, vicepresident;JuanArtésTruñó iJaime Raventós Grau, vocals, i el capella 
de la parroquia de SantAndreu,José Casanovas, assessor i consiliari. 

Aquesta constitució venia precedida perla preparació d'un projecte immobiliari 
que distribu!a 185 habitatges i 9 porteries en tres graos blocs: un amb frontal carrer Sant 
Adria, de deu plantes, i dos amb front al carrer Josep Soldevila, un de deu plantes ¡ un 
altre de 15. D 'aquests habitatges, 94 tenien quatre habitacions i 91 en tenien tres; també 
s'hi van construir 18locals comercials. El projecte va ser elaborat per I'arquitecte Enrique 
Piqué Marco entre 1959 i 1961, i es va presentar a l'Ajuntament i va ser aprovat el 4 
d'octubre de 1961. Un mes abans havia estat concedida la cedula de qualificadó provisional 
que atorgava l'INV i que obligava a tenir acabats els pisos en el termini de 18 mesos. El 
27 de desembre de 1961 s'aprovava el projecte d'alineacions per als carrers limítrofs 
amb elgrup. 

Els habitatges havien estat categoritzats en set grups, com es pot veure en el quadre 
6.14, amb diferents característiques relatives a la distribució, la superficie i la ubicació en 
la trama urbana on s'anaven a construir: els carrers Segre, Sant Adriii i !'actual ]osep 
Soldevila, en aquells anys encara per fer. 
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Quadre 6.14. Detall deis diferents tipus d'habitatge del Grup Nostra Senyora de 
la Soledat, construit pel Patronat deis Habitatges del Congrés Eucaristic 

Habitatges Tipus Habitacions Sup. construida Sup. útil 
36 AA 4 92,6 m2 76,6 m2 

28 BA 4 90,6 m2
• 74,9 m2 

30 CA 4 92m2 76,1 m2 

36 AB 3 82,6 m2 66,3 m2 

28 BB 3 78,6 m2 63,9 m2 

27 CB 3 80 m2 65,8 m2 

Font: "Documentació Sant Andreu". Viviendas del Congreso Eucarístico. Carpeta núm. 
83. Comptabilitat obres. Arxiu Diocesa de Barcelona. 

Com ja hem citat abans, el grup es va acollir a la Uei d'habitatges subvencionats, 
perla qual cosa I'INV va concedir 30.000 pessetes per habitatge constru'it.Aquest import, 
juntament amb !'entrada de les persones que s'hi havien interessat,les hipoteques banciries 
i una aportació del Patronat a retornar, van permetre la construcció deis pisos i van fer 
possible que els futurs habitants tinguessin una llar a través del pagament de quotes 
mensuals durant 15 anys. _...../' -

El grup presentava les característiques economiques que ens presenten les taules 
6.15 i 6.16. 

Quadre 6.15. Costos de l'operació i finan~ament peral grup Nostra Senyora de 
la Soledat del Patronat deis Habitatges del Congrés Eucaristic 

Costos operació Finan~ent operació 
Subvenció INV 

Cost habitatges 26.700.051 PTA 30.000 PTA x habitatge 5.550.000 PTA 
Aportació inicial deis 

Cost botigues 816.418 PTA futurs propietaris 6.226.000 PTA 
Increment possible préstec legal 
10.000 PTA x habit. 1.850.000 PTA al5% en 15 anys 8.083.840 PTA 

préstec al6,75% 
en 10 anys 1.452.608 PTA 

Costos interessos Aportació de les VCE 
préstecs 4.190.138 PTA a recuperaren 15 anys 7.237.603 PTA 

Interessos préstecs 
i aportació VCE 6.046.574 PTA 

Interes capital Aportació VCE 
aportatVCE 216 1.856.436 PTA botigues 816.418 PTA 
Total 35.413.043 PTA Total 35.413.043 PTA 
Font:"Documentació Sant Andreu". Viviendas del Congreso Eucarístico. Carpeta núm. 
83. Comptabilitat obres. Arxiu Diocesa de Barcelona. 

216. Es tracta d'un interes per compensar la desvalorització monetaria, tenint en compte el retoro del 
capital aporta!. El Patronat va calcular pera aquest cas una desvalorització del 3% en 1; anys. 
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Quadre 6.16. Costos i quotes d'amortització del grup Nostra Senyora de la Soledat, 
del Patronat deis Habitatges del Congrés Eucaristic 

Tipus Preu imal217 Entrega 
inicial 

Mensual 
amort. 
(180 mesos) 

Quotaadm. 
i millores 

Quota mensual 
(180 mesos) 

AA 171.584 PTA 40.000 731 PTA 115 PTA 846 PTA 
BA 167.230 PTA 40.000 706 PTA 110 PTA 816 PTA 
CA 170.256 PTA 40.000 723 PTA 115 PTA 838 PTA 
AB 145.463 PTA 30.000 641 PTA 105 PTA 746 PTA 
BB 141.110PTA 30.000 617PTA 100PTA 717PTA 
CB 144.136 PTA 30.000 634 PTA 105 PTA 739 PTA 
Font:"Documentació SantAndreu". Viviendas del Congreso Eucarístico. Carpeta núm. 
83. Comptabilitat obres. Arxiu Diocesa de Barcelona. 

Certament, l'activitat del Patronat en aquest grup queda de sobres justificada ja no 
perla compra de part del terreny sinó per una aportació que suposava el 25,6% del total 
del finan¡;ament de la construcció deis habitatges. En aquest cas, el Patronat s'atorgava 
el paper de mediador més enlla de les propies atribucions de la seva gestió económica, 
i es convertía en entitat creditícia, ambla finalitat d'aconseguir habitatge a un preu 
assequible, pero sobretot assequible en la forma de pagament. El cost per metre quadrat 
en aquest grup era de 2.176 PTA i la superficie construida de 15.894 m

2
• 

Les obres van ser adjudicades a !'empresa Prats, SA el 20 de setembre de 1962, 
amb el termini d'execució de 12m esos, jaque hi havia una cectula d'aprovació provisional 
de I'INV amb una vigencia de 18 mesos. Les obres es van endarrerir per un seguit de 
problemes derívats del subsol existent que afectaren els fonaments de !'obra. 

A més, !'exigencia de !'herencia transmesa a la parroquia de SantAndreu de construir 
una escola, tot ¡ que els solars havien estat cedits, i la insistencia per part del mateix 
Modrego perque es construís el centre van posar en una situació dificil els gestors del 
Patronat, especiahr.ent Luis ]over Nunell, president de !'Asociación de Beneficiarios 

Cooperadores. 
Després de diverses consultes, estudis i reunions, reflectits ampliament en la docu· 

mentació consultada, es va desestimar, ja en un moment inicial de la construcció d'aquest 
grup, la possibilitat d'adscriure els habitatges als beneficis de la Llei d'habitatges de renda 
limitada del Grup II que, si bé permetia que la cobertura deis préstecs hipotecaris arribés 
a la construcció d'equipaments, no concedía l'ajuda a fons perdut de 30.000 pessetes 
per pis constrult.Aquest fet encaria i allargava en més de cinc anys (passava de 15 a 20 
anys) el pagament de quotes per part deis futurs inquilins deis habitatges. 

Tenint en compte aquesta circumstancia, els gestors del Patronat presentaren a 
I'INV un segon projecte, el que realment es materialitza, adscrit a la Llei d'habitat~~s 
subvencionats,i tramitaren la construcció de l'escola mitjan¡;ant el Ministeri d'Educae1o. 
Així el Patronat va revertir el solar cedit al Patronat de Nostra Senyora de la Soledat el 
1966. Per poder sufragar la construcció de l'escola, valorada en gairebé deu milions de 

217. A aquesta quantitat se li ha deduit l'aponació de 30.000 PTA per habitatge que atorgava l'lNV per 

estar acollits al regim d'habitatges subvencionats. 
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pessetes, el Patronat hi va haver de destinar els ingressos per subhasta i els posteriors 
lloguers de les 18 botigues del grup,fins a la finalització de les amortitzacions deis préstecs 
contrets pel Patronat. En aquest moment, els locals i la gestió deis lloguers passava al 
Patronat de Nostra Senyora de la Soledat. 

Com podem veure, finalment, el Patronat construirla només 194 habitatges subjectes 
a la llei d'habitatges subvendonats, entregats als propietaris el 1964. Pel que fu a la selecció 
sociológica, cal esmentar que va formar una realitat com la que es reflecteix en el quadre 6.17. 

Quadre 6.17. Composició socio laboral i per lloc d'origen del grup N ostra Senyora 
de la Soledat, del Patronat de les VCE, construit entre 1961 i 1964 

Administratius 
Professions liberals 
30% 

Obrers 
qualificats 
56% 

Obrers no 
qualificats 
14% 

Catalunya Aragó, Nord i Centre Sud i Uevant 
56% 25% 19% 
Font: Memorias del Patronato de las Viviendas del Congreso Eucarístico, Ejercicio 197 5. 
Barcelona:VCE, 1976 (pag. 23). 

D'altra banda, el procés d'adjudicació que sostenia el Patronat es va seguir només 
en part. Tot i aixo, tal com havia passat a la Bordeta, les instancies presentad es per 
!'Asociación de Beneficiarios Cooperadores van ser ateses en la gran majoria. El 21 de 
julio! de 1961,se'n registraren 85. La selecció es va fer des de l'agrupació de beneficiaris 
i des de la parroquia de SantAndreu. 

No ho podem assegurar, pero molt probablement el Patronat va posar algunes 
condicions pel que fa al nombre total d'habitants que provenien de l'agrupació de 
cooperadors, ja que el 26 de juny de 1961, gairebé un mes abans de la presentació de les 
85 instancies, el mateix Patronat en presentava cent per al grup de Sant Andreu, que 
provenien del seu banc de sol·licituds d'adjudicació. Finalment, el 19 de julio! de 1961, 
la comissió d'adjudicació presentava la distribució de les instancies presentades i després 
de constituir l'agrupació de beneficiaris cooperadors va procedir a la entrega pública de 
títols d'adjudicatari el 9 de febrer de 1%2. El mes següent, 1' 11 de mar~, al centre parroquial 
es Uiuraren els 85 títols corresponents a !'Asociación de Beneficiarios Cooperadores 
seleccionats des de la parroquia. 

El procés per a les candidatures del Patronat es va resoldre a través d'un sorteig 
entre les instancies presentades a les oficines del Patronat i les persones consultades 
interessades a ocupar aquella nova promoció.Al final només eren 46 sol·licituds, de les 
quals 1 O corresponien a soHicitants que ha vi en renovat la petició presentada peral grup 
de V CE-Can Ros i als quals no els havia estat adjudicat cap habitatge; tretze corresponien 
a persones a qui, tot i tenir feta la sol-licitud peral grup que es construla al carrer Bilbao, 
aquesta promoció no els interessava o no els importava canviar-la per la que es construla 
a Sant Andreu. Així, com es pot deduir, a causa deis diversos compromisos que tenia el 
Patronat, només 23 sol-licituds que específicament es presentaren per obtenir pisos en 
aquest grup els van rebre. 
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Aquests compromisos es poden resseguir a través de la documentació consultada. 
Sabem que almenys 13 deis habitatges s'adjudicaren sense sorteig, ja que corresponien 
a persones que havia proposat el servei municipal d'assistencia social amb el beneplacit 
de la parroquia. Uns altres 25 van ser destinats a persones vinculades amb els salesians 
(hem de recordar !'existencia a Girona i a Valencia del Patronat Felipe Rinaldi, creat per 
exalumnes deis col-legis salesians per crear habitatges). Quatre pisos van ser destinats a 
empreses: dos a algunes de les que ja havien aportat fons per al grup que es constru"ia a 
Sant Martí idos a treballadors del Banco Bilbao.Aquests quatre habitatges s'engloben en 
la suma total de 25 habitatges assignats a les instancies proposades per un soci fundador, 
entre les quals consta una de Felipe Bertran Güell, que figura a la llista amb la indicació 
"Reservada a Don Felipe". 

Com es pot observar, amb el pas deis anys, el procés d'adjudicació sociológica 
creat per Nualart es va anar diluint a causa de diverses circumstancies com ara les 
característiques demogriifiques deis sol·licitants, els compromisos legals d'algunes empreses 
o els recomanats que s'aprofitaven de les relaciones personals properes a membres del 
Patronat per aconseguir un habitatge amb bones condiciones economiques. 

El grup de Santa Engrilcia del Verdum 

La promoció que el Patronat va realitzar a la parróquia de Santa Engracia del Verdum 
compta de nou amb la participació d'una parroquia, d'uns hereus disposats a cedir una 
part delllegat testamentari amb l'obligació de construir una escota, i ambla necessitat 
de gestió i de finan~ament que aportara el Patronat. 

La parrOquia de Santa Engracia de Verdum, situada a la play¡ de Santa Engracia, s'havia 
erigit el julio! de 1928 sobre uns terrenys cedits al bisbat per una important terratinent de 
SantAndreu de Palomar, Engracia Batista Planas. L'església va ser cremada durant la Guerra 
Civil i reconstruida entre 1939 i 1943.L'abril de 1959,l'arquebisbe Modrego segregava una 
part del territori adrninistratiu d'aquesta parroquia ambla fmalitat de crear-ne una de nova, 
la de Sant Josep Obrer. Durant la decada deis cinquanta, aquesta zona de !'actual districte 
de Nou Barris ha vía incrementat la població notablement, la qual cosa va dura la urbanització 
de gran part de la zona on s'havia d'ubicar la parroquia. L'obertura deis carrers va dividir 
les restes de la propietat d'Engracia Batista en tres solars, contigus als que els seus hereus 
cediren a l'Església per construir la parroquia.Aixi, el1959, el mossen de Santa Engracia, 
]osé Camp Ferrar, posara en contacte els hereus de confianc;:a d'Engracia Batista amb el 
Patronat d'Habitatges del Congrés perque cedeixin els solars a l'entitat per poder complir 
el que havia establert la testadora: construir-hi unes escotes. 

Els solars eren al carrer de Santa Eulalia, cantonada amb el carrer Argullós, adjacents 
al que ocupava la parroquia. Un tenia 500m2 i,pertant,podia serdestinat a la construcció 
d'habitatges, i els restants s'havien de destinar a l'edificació de les escoles. No podem 
oblidar que el rector no hauria fet aquella acció sinó hagués tingut constancia de 1' existencia 
d'un mínim grup deis seus feligresas interessats en la compra d'un habitatge. 

Així, el 15 de juny de 1962 es constitula "el grupo de beneficiarios para la 
adjudicación en propiedad de una vivienda en el bloque de Santa Engracia en el 
barrio de Verdún" .Aquesta agrupació esta va presidida per Luis Jover Nunell, membre 
del Patronat. 
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Paral·lelament, entre 1959 i 1962,Antonio Pineda Gualba havia dibuixat el projecte 
arquitectonic, en co¡.¡aboració amb l'aparellador Nicolás Navarro. Estava format de 40 
pisos amb tres habitadons cada un, pero amb un total de set tipologies que en determinarien 
el valor final. La constructora adjudicataria de 1' obra va ser]. Borrell Font, SA, que ja havia 
participar en la construcció del primer grup de la Bordeta. 

Des del primer moment, el Patronat marcaci les regles amb relació a l'adjudicació 
i les fórmules de pagament. 

D'una banda, dotze deis pisos van ser destinats directament a treballadors de 
!'empresa próxima Hispano Villiers, que fabricava els motors del conegut biscúter, així 
com altres microcotxes de !'epoca. Es tracta del25% que el Patronat destinava a aquestes 
promocions pera les persones que proposaven els socis fundadors.Tot i que la constitució 
de 1' empresa data del 1898, la Hispano Villiers havia iniciar l'activitat al passeig Valldaura, 
cantonada amb l'avinguda del Río de Janeiro, el 1952, i tenia una mitjana de 800 treballadors, 
que disposaven d'una associació cultural i esportiva, el Club Hispano Villiers. Quan va 
plegar, el 1968, va vendre una part de les insta¡.¡acions a Autoaccesorios Harry Walker, 
rabrica velna amb qui estava lligada empresarialment. 

La majoria de la resta de propietaris del grup van ser persones vinculades a la 
parroquia de Santa Engracia i també alguns so¡.¡icitants del Patronat de torn lliure. 

Les condicions de pagament les va marcar l'adscripció de !'obra a la Ilei d'habitatges 
subvencionats, un fet que repercutirn en els futurs propietaris, jaque rebran 30.000 PTA 
a fons perdut en forma de subvenció de l'INY. 

El preu de venda que va calcular el patronat per als set tipus de pisos anaven de 
les 93.940 PTA,els més petits,a les 131.020 PTA,els més grans.El Patronat també estableix 
tres tipus d'amortització, totes a 15 anys, segons !'entrada a pagar, que eren de 20.000, 
25.000 i 30.000 PTA, amb la qua! cosa les quotes mensuals quedaven entre les 355 i les 
617 PTA. El cost de !'obra va ser de 4.979.788 PTA, compensats amb 1.200.000 PTA de 
les aportacions de l'INY, amb les entrades deis adjudicataris i amb un préstec de la Caja 
de Ahorros del Penedes de 2.174.147 PTA a 15 anys;la quantitat restant corresponia al 
valor del terreny cedit. 

Quant a la selecció deis futurs propietaris, cal esmentar que va formar una realitat 
sociológica com la que presentero en el quadre 6.18. 

Quadre 6.18. Composició socio laboral i per lloc d'origen del grup Santa Engracia, 
del Patronat de les VCE, construit entre 1962 i 1964 

Administratius 
Professions liberals 
8% 

Obrers 
qualificats 
72% 

Obrers no 
qualificats 
20% 

Catalunya Aragó, Nord i Centre Sud i Uevant 

Font: Viviendas del Congreso Eucarístico. Entidad benéfico-constructora (1952-1972), 
Barcelona:VCE, 1972 (pag. 29). 
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En aquest cas, el Patronat només va gestionar la cessió d'un solar ambla flnalitat 
de construir-hi habitatges, i va activar els mecanismes que ja havia desenvolupat en 
altres grups perque els nous pisos poguessin acollir-se al r(:gim d'habitatges subvencionats. 
Igual que en el cas de la promoció de Sant Andreu, el Patronat va ser incapac; de dura 
terme la construcció de les escoles que elllegat testamentari recollia i per al qua! els 
hereus l'havien cedit al Patronat. Un deis solars va ser cedit el1965 a !'"Instituto de las 
Hijas del Corazón de María" perque fos aquesta organització religiosa la que construís 
el centre escolar, avui conegut com a CE Valldaura. Un altre deis solars, el que havia de 
ser destinar a la construcció d'un col-legi pera nens, el1972, tretze anys després de la 
cessió, encara no s'havia edificar i no se sabia qui podria tirar endavant !'obra. El juny 
d'aquell any,el Patronat va cedir el solar, de 995 m2,a !'empresa Promotora d'Enseñanza, 
SA, que construiría una escola d'EGB la qua!, segons l'acord amb el Patronat, seria 
gestionada per les Hijas del Corazón de María que duien el co¡.¡egi del costat. Coincidint 
amb la flnalització d'aquesta obra, la parroquia insta el Patronat perque construís un 
local parroquial amb 23 habitatges a sobre; el Patronat mai no va arribar a concretar 

aquest projecte. 

El grup de Sant Martí, habitatges per a empreses 

Arran de 1' entrada en vigor del Pla d'Urgencia Social a Barcelona, segons el Decret 
de 21 de marc; de 1958, es va elaborar, igual que s'havia fet a Madrid, un pla d'actuació 
que volia contrarestar els efectes de !'elevada necessitat d'habitatge que originaven els 

fluxos migratoris. 
Des de feia tres anys, la Comissió d'Urbanisme de Barcelona havia anat comprant 

terrenys per afrontar l'evident falta d'habitatge en diferents indrets de la ciutat,gclcies a 
les aportacions de diversos organismes estatals. El20 d'octubre de 1955, aquesta entitat 
defmia tres polígons d'habitatges a Barcelona, els de Porta, Guineueta i Sant Martí, i tres 
més fora del terme municipal de la ciutat comtal, els de Badalona, !'Hospitalet i Cornella. 
Amb !'entrada en vigor de la Llei d'Urgencia Social va augmentar el volum de compres i 
del procés expropiatori, flns a completar el sol necessari per als 72.000 habitatges que, 
segons aquest pla, s'havien de construir a Barcelona entre 1960 i 1965. 

El polígon de Sant Martí, amb una extensió de 60 hectarees, havia d'acollir uns 
10.570 pisos constrults en tres etapes.Ja des del comenc;ament,la Comissió d'Urbanisme, 
coma organisme d'intermediació, va ser autoritzada a vendre els solars deis polígons que 
deflnia als agents urbans que fossin capac;os de construir un nombre d'habitatges establert 
amb la fmalitat de cobrir el total determinat.Aquests agents eren entitats públiques com 
el Patronat Municipal de l'Habitatge, !'Obra Sindical del Hogar, algunes empreses amb 
l'obligació legal de construir pera un nombre concret deis seus empleats i entitats bene
ficoconstructores com el Patronat d'Habitatges del Congrés. 

Així, entre 1957 i 1958, la Comissió d'Urbanisme de Barcelona va mantenir diverses 
converses amb els responsables del Patronat perque comprés uns terrenys on, segons el 
Patronat, havien de "constituir el núcleo inicial de la segunda ciudad de Viviendas del 
Congreso Eucarístico". De fet, segons la memoria del Patronat de 1956, s'havien establert 
uns preacords ambla Comissió d'Urbanisme perque mitjanc;ant els plans anuals es construís 
un cert nombre d'habitatges. Les previsions eren les següents: 
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Pla 1957: 
PolígonA: 250 habitatges de 2a categoria i diversos locals industrials 
PolígonAlfa: 250 habitatges de 2a categoria i diversos locals industrials 
Pla 1958: 
Polígon B: 250 habitatges de 2a categoria i diversos locals industrials 
Polígon Omega: 250 habitatges de 2a categoria i diversos locals industrials 
Projecte d'església parroquial, escoles, escotes bressol i residencies obreres 
Desconeixem els motius pels quals aquests plans no van anar endavant. Molt pos-

siblement, el mateix Patronat va trobar més avantatjosa !'oferta d'uns terrenys a Badalona 
que li va fer la mateixa Comissió, o bé perles millors ofertes sobre el sol que, sens dubte, 
tenia la CUB sobre el polígon de Sant Martí, i també per pressions perque al tres organismes 
com !'Obra Sindical del Hogar fessin més habitatges. 

Tot i aixo, el 1961 el Patronat va adquirir dins del polígon de Sant Martí un solar 
de 3.364 m 2 limitat pels actuals carrers Bac de Roda,Andrade, Fluvia i Gran Via de les 
Corts Catalanes, per un import de 4.487.565 PTA. 

La venda i la posterior construcció de pisos s'emmarcava en la primera etapa de 
construcció de les tres que havia definit la Comissió d'Urbanisme per a aquest polígon. 

Sobre aquests terrenys, Habitatges del Congrés va aixecar-hi 12 immobles de 6 
plantes cada un, amb un total de 154 habitatges, 12 porteries, 14 botigues i un magatzem 
a !'interior de l'illa que formava els blocs. El projecte havia estat realitzat per l'arquitecte 
Juan Antonio Martino Carreras i per Carlos Marques Maristany, amb la col·laboració de 
l'aparellador Nicolás Navarro Gil. 

Comen altres grups, es determinaren diferents tipologies d'habitatges. Ho podem 
observar en el quadre 6.19. 

Quadre 6.19. Detall deis diferents tipus d'habitatge del Grup de Sant Martí, 
construit pel Patronat deis Habitatges del Congrés Eucaristic 

Habitatges Ti pus Dormitoris Sup. útil Sup. construida 

54 1 3 51m2 73m2 

12. li 3 53m2 80m2 

38 III 3 59m2 82m2 

38 IV-V 4 61m2 90m2 

12 VI 5 73m2 98m2 

Font:"Estudio económico San Martín". Viviendas del Congreso Eucarístico. Carpeta núm. 
83. Comptabilitat obres.Arxiu Diocesa de Barcelona. 

Pe! que fa als locals comercials, tenien una superficie d'entre 60 i 140m2 i el 
magatzem interior de 1.319 m2. En total es construlren 15.270 m2 que van ser adjudicats 
a !'empresa ECISA per un import de 54.455.540 PTA. 

Per tal de cobrir aquestes despeses, el Patronat d'Habitatges del Congrés Eucarístic 
va variar substancialment !'estrategia que havia seguit en altres promocions. En aquest 
cas, l'oportunitat va venir de dues circumstancies ben concretes. D'una banda, una 
disposició del Ministeri deTreball de 12 julio! de 1955 imposava a les empreses amb més 
de 50 treballadors estables l'obligació de construir-los un percentatge concret d'habitatges. 
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Els possibles procediments per a edificar-los passaven per cedir préstecs per habitatge i 
treballador a !'Obra Sindical del Hogar, a algun deis patronats municipals de l'habitatge 
existents o a una entitat beneficoconstructora. 

En un principi, gairebé cap empresa va aplicar aquella norma, perla qua! cosa 
l'INV n'insta al compliment dins del quinquenni 1956-1961. Es donaren casos 
d'acatament de la llei com els de les firmes SA, Damm, La Seda de Barcelona, Metales 
y Platería Ribera, Pirelli, Banco Central, Fabra i Coats, Nubiola, SA, per citar-ne alguns 
exemples. 

La Comissió d'Urbanisme de Barcelona va destinar íntegrament a treballadors de 
diferents empreses alguns deis polígons que havia deftnit per construir-hi pisos a través 
de les societats interessades o del que la CUB denominava "inmobiliarias aglutinantes 
de empresas"; aquest va ser el cas del polígon de Bon Pastor. 

D'altra banda, el Patronat deis Habitatges del Congrés Eucarístic mantenia una 
especie de borsa de socis fundadors de caracter empresarial que, per la seva aportació, 
tenien dret a presentar instancies de persones afins a les empreses i que, en la majoria 
deis casos, resulta ven ser-ne treballadors. En aquest sentit, convé anotar que el Patronat 
tenia firmats alguns convenis especials amb diverses empreses com, per exemple, el 
Banco Bilbao o Transradio Española, SA, pera col·locar els empleats en els pisos de 
l'entitat, ja no a Sant Martí, sinó al barri V CE-Can Ros, on es construlen 85 habitatges 
destinats a empreses. 

Aquestes dues circumstancies s'afegien a la necessitat que el Patronat tenia 
d'aconseguir circulant per poder iniciar les obres i evitar, així, una despesa excessiva i 
una descapitalització de l'entitat,que en aquells moments tenia un nivell d'endeutament 
molt elevat, ates que suportava les hipoteques de tots els grups constrults. Tot aixo va 
dur el Patronat a la creació d'un departament dins del s;:-u organigrama amb el nom ben 
inequívoc d"'empreses" i va assignar-ne la direcció a !'industrial i membre del Patronat 
José María Juncadella Burés. 

Les seves gestions van transitar en la línia de conciliar les aportacions deis socis 
fundadors empresarials a l'entitat i el compliment de la norma de julio! de 1955,sorgida 
des de la Secretaria del Ministeri de Treball. 

Segons els resultats, les gestions fructificaren amb la distribució de bona part deis 
pisos entre diferents empreses que ja eren socis fundadors. En aquest sentit, el Patronat 
va preveure la possibilitat que les que, a més de ser socis fundadors, aportessin per a 
aquesta operació immobiliaria un préstec de 25.000 PTA a 20 anys i al3% per treballador 
podrien presentar una sol·licitud a un habitatge. 

No podem oblidar que si els treballadors adquirien un habitatge a través de 1' empresa 
o d'una altea institució sufragada per ella, a llarg termini facilitava !'existencia de ma d'obra 
estable, jaque el preu superava unes quantes vegades el sou mitja i, per tant, l'adquisició 
implicava una feina estable, a la vegada que exercia una fundó disciplinar. 

Tot i aixo, per al cas que ara ens ocupa, l'aportació no representava una perdua 
de l'habitatge si el treballador assignat per !'empresa per ocupar-lo fos acomiadat o canviés 
de lloc de feina, jaque -com no podia ser de cap altea manera- la veritable drrega pe! 
que fa al pagament de l'habitatge fmalment va anar a parar als treballadors. 

La contribució d'aquestes empreses, exclusivament pera la promoció esmentada, 
va ser de 3. 772.217 PTA. Es tractava d'ingressos als comptes del Patronat efectuats entre 
1961 i 1964. 
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Sabem que aquestes quantitats aportades corresponien a unes quotes que les 
empreses s'havien ftxat peral compliment del decret de julio! de 1955, de comú acord 
amb I'INV i fins i tot mitjan¡;:ant convenis particulars amb el Patronat.Aigunes empreses 
també aportaren diners, pero no assignaren cap treballador a la promoció de Sant 
Martí i, en canvi, sí a d'altres que es feien de forma específica al barrí de V CE-Can Ros 
o, simplement, destinaven la seva aportació a qualsevol altra promoció a petició del 
futur propietari proposat per !'empresa, tal com va passar al polígon de SantAndreu. 
Les empreses que participaren en el polígon de Sant Martí apareixen en el quadre 
6.20. 

Quadre 6.20. Empreses prestataries del grup de Sant Martí del Patronat d'Habitatges 
del Congrés Eucarístic 

Empresa Habitatges assignats Quantitat aportada 
C.A. Thbos Industriales 3 77.326PTA 
Editorial Regina 6 152.129PTA 
Talleres Guerin 8 217.935 PTA 
Industrias Titán 8 213.438 PTA 
Banco Bilbao 46 1.289.841 PTA 
Banco Vitalicio de España 17 512.007 PTA 
Casa Vilardell 3 80.308PTA 
Caja Previsión y Socorro 20 564.768PTA 
Torras Herrería y Construcciones, SA 3 77.326PTA 
Massó y Caro! 8 204.856PTA 
Transradio Española 14 330.560 PTA 
Total 139 3.722.217 PTA 
Font:"Documentació SantAndreu". Viviendas del Congreso Eucarístico. Carpeta núm. 
83, Comptabilitat obres. Arxiu Diocesa de Barcelona. 

Amb tot, les aportacions que realitzaren les empreses segons la comptabilitat oficial 
del Patronat va ascendir a 8.800.000 PTA. Per tant, només el 42,8% deis empresaris 
contribuents van obtenir o van sol-licitar un habitatge en aquella promoció. 

Entre les empreses que proporcionaren un pis a algun deis seus treballadors a 
través d'aquest mecanisme, cal ressenyar les que mantenien el centre de producció en 
el mateix districte que la promoció. És el cas de Massó y Caro!, SA, una empresa química 
que tenia la fabrica al carrer Llull, 133, i que estava dirigida per Juan Massó Soler, un 
deis membres fundadors de !'Asociación Católica de Dirigentes.També és el cas de 
Torras, Herrería y Construcciones, SA, que amb més de 500 treballadors ocupava un 
solar gran entre els carrers de Zamora,Ávila i Llull. 1 el d'IndustriasTitán, que tenia una 
fabrica, inaugurada el 1955, en un extens solar a l'avinguda del Bogatell, entre els carrers 
Wad Ras i Pamplona, o el cas deis Tallers Guerin, SA, situats al carrer Bac de Roda amb 
Perú. 

Pe! que fa a les dades economiques d'aquesta promoció van ser les que s'expressen 
en el quadre 6.21. 
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Quadre 6.21. Costos de l'operació i recursos de fman<;:ament peral grup de Sant 
Marti del Patronat deis Habitatges del Congrés Eucarístic (sense interessos) 

Costos operació 
Terrenys 4.787.565 PTA 

Obres 54.455.540 PTA 

Recursos de finan<;:ament 
Subvenció INV 
30.000 PTA x hab. 
Aportació inicial deis futurs 

4.980.000 PTA 

propietaris 10.400.000 PTA 
préstec al 5% en 15 anys 
(C.A. Provincial Di p. Barcelona) 17.500.000 PTA 
préstec al 5% en 15 anys 
(C. E. Sagrada Familia) 6.500.000 PTA 
Aportació de les VCE 
a recuperar en 20 anys 9.919.105 PTA 
Préstecs de les empreses 
a 20 anys 8.800.000 PTA 
Entrada subhastes botigues 1.144.000 PTA 

Total 59.243.105 PTA Total (sense interessos) 59.243.105 PTA 
Font: Viviendas del Congreso Eucarístico. Entidad benéfico-constructora (1 952-1972), 
Barcelona:VCE, 1972 (pag. 33). 

Cal recordar, tal com deiem abans, que el pagament deis pisos va recaure en els 
que havien de ser-ne propietaris. En aquesta promoció, aco!lida a la Llei d'habitatges 
subvencionats, per cada pis es va rebre, com era preceptiu, una ajuda a fons perdut de 
30.000 PTA. A més, el preu final deis habitatges es va encarir notablement, jaque al cost 
deis terrenys i de les obres s'hi va afegir el deis interessos deis préstecs contrets pe! 
Patronat amb les entitats creditícies, la seva propia aportació i els préstecs de les 
empreses.Aquest encariment significava que el preu final deis pisos superava ellímit 
legal establert perla Llei d'habitatges subvencionats. Un fet del tot impensable. Per tal 
de resoldre-ho, el Patronat va presentar diverses solucions perque el preu final deis 
pisos no superés el maxim legal. 

Aixi,la quota d'entrada es va situar entre les 80.000 i les 65.000 PTA i es va pressionar 
les empreses perque gestionessin particularment, i al marge de la quota del pis que 
promovía el Patronat, el cobrament deis interessos del préstec que aportaven, un aspecte 
que no hem pogut confirmar. Finalment, cal apuntar que la quota mensual a pagar en 20 
anys es va situar entre les 2.610 PTA i les 1.150 PTA; en comparació amb promocions 
contemporanies fetes pe! Patronat aquesta resulta molt cara per als que havien de ser-ne 
els futurs propietaris. 

Quant a la selecció del grup,ja hem vist que un 83,7% deis pisos va ser adjudicat 
a treballadors de diverses empreses; la resta va ser adjudicada a persones que havien 
presentar sol· licitud pera aquesto altres grups del Patronat. Perles dades presentades 
sabem que les característiques d'aquells habitants eren les que es presenten en el quadre 
6.22. 
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Quadre 6.22. Composició sociolaboral i per lloc d'origen del grup Sant Martí 
del Patronat de les VCE, construit entre 1961 i 1965 

Administratius Obrers Obrers no 
Professions liberals qualificats qualificats 
43% 53% 4% 

Catalunya Aragó, Nord i Centre Sud iUevant 
42% 34% 24% 
Font: Viviendas del Congreso Eucarístico. Entidad benéfico-constructora (1 952·1972), 
Barcelona:VCE, 1972 (pag. 29). 

Indirectament, podem corroborar que aquesta promoció, com altres que es van fer 
dins del Pla d'Urgencia Social, no va ser destinada als sectors més necessitats de la població. 
En aquest cas, hi figura de forma clara població d'origen autocton i amb una categoría 
laboral qualificada, un fet explicable per les condicions economiques necessaries per a 
accedir a la propietat dels pisos i, sobretot, pe! grau de fidelitat i compromís que devien 
tenir més del83% deis futurs propietaris, jaque havien estat selecdonats entre els treballadors 
més meritoris de les respectives empreses que aportaren diners pera la construcció. 

El grup del carrer Concili de Trento 

Es tracta d'una operació immobiliaria emmarcada en la compra d'alguns dels 
terrenys que queda ven pendents ,! 'urbanitzar dins del polígon de Sant Martí, promoguda 
perla Comissió d'Urbanisme de Barcelona. 

Aquesta promoció coincideix amb la nova dinamica que empren el Patronat a la 
decada deis setanta. En vista de l'esgotament de la proposta beneficoconstructora, que 
s'havia allargat a..-nb més o menys eficacia entre 1954 i 1965, els canvis de la norma legal 
que provocaren unes necessitats de fmanc;ament més gran -el1965 entra en vigor la Uei 
d'habitatges de protecció oficial-,i sobretot l'encariment deis costos de la construcció i la 
pressió de la competencia que exercia el mercat immobiliari lliure, dugueren l'entitat a 
iniciar, probablement de forma inconscient, un procés de descapitalització gradual dels 
seus fons, i els van destinar a la compra de solars a preu de mercat, amb la finalitat de seguir 
amb la vocació benefica.Aquest sera el cas de les promocions de Terrassa i Mollet. I: entitat 
només participava en aquelles operacions en que d'una manera o una altea participés algun 
agent vinculat o bé amb 1' Església, com ara les promocions de Cabrera de Mar, el carrer Sors 
de Barcelona o Sant Feliu de Uobregat, o bé amb alguna empresa vinculada directament 
amb algun membre del Patronat, com ara les promocions de Puig-reig i Rubí. 

Així, per al cas que tractem aquí, el 1971, el Patronat dels Habitatges del Congrés 
va adquirir un solar de 3.826 m2 als carrers Concili de Trento amb Bilbao, en que els 
arquitectes Carlos i Agustín Borre!! Calonge van projectar uns blocs de set plantes per a 
206 habitatges, una superficie total construida de 24.400 m2

• 

La tipo logia comprenia cinc pisos amb cinc habitacions, 109 amb quatre i 92 amb 
tres,i tenien entre 72 i 104 m2 Van ser construits entre 1971 i 1974,i es van entregar el 
1975. 
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Les últimes actuacions a Barcelona 

Com comentavem abans, un altre tipus d'operadons que va desenvolupar el Patro 
va anar associat a alguna parroquia que disposava d'un solaron, de forma majoritaria nat 
volien construir dependencies parroquials d'ús cívico social i que, bé en alc;ada 

0 
·~~ 

adjacents, permetien la construcció d'habitatges. Es tracta,doncs, d'una operativa senzm e 
per la qual la parroquia de torn, i en última instancia la diócesi de Barcelona, cedia e~ 
solar a canvi de la construcció del local parroquial, i el Patronat construia pisos pera se 
adjudicats a preus una mica més assequibles que els de mercat lliure. r 

Aquest sera el cas deis 24 pisos construits al carrer Sors, associats a la parro' q . 
U1a 

de Sant Miquel deis Sants. Són pisos d' entre 85 i 140 m2 de superficie construida, realitzats 
segons el projecte dels arquitectes Luis Carlos Ferrer i Joaquín Suñer, i subjectes a 1 
normativa d'habitatges de protecció oficial grup L a 

El mateix passa a l'immoble construit al carrer Constitució, 26, al costat de la 
parroquia de Sant Medir. Es tracta de 26 habitatges i uns locals comercials, així com al tres 
per a l'ús parroquiaL El projecte sera de ]ordi Bonet Armengol, arquitecte que, com hem 
vist, havia participat activament en el grup que el Patronat va construir a la Bordeta entre 
les decades deis cinquanta i els seixanta.Aquests pisos seran entregats el 1975, i van ser 
l'última promoció que el Patronat va desenvolupar a Barcelona. 
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Realitzacions del Patronat d'Habitatges 

del Congrés Eucarístic 
a la província de Barcelona --·--
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Les actuacions a la província de Barcelona. Panorama general 

Fora de la dutat de Barcelona, el Patronat deis Habitatges del Congrés va desenvolupar 
diverses promocions a les comarques del Barcelones, Baix Llobregat, Maresme i Valles 
Occidental, i fins i tot en poblacions com Puig-reig, al Bergueda. 

Hi ha tres promocions que mereixen ser destacades pel seu volum. Una, el polígon 
de 1.505 habitatges constrult a Badalona, conegut segons la nomenclatura del Patronat 
com de SantAnastasi, i que actualment és veí del polígon d'habitatges de Sant Roe, constrult 
per l'Obra Sindical del Hogar. Una altra promoció de 438 habitatges realitzada entre els 
municipis de Gava i Viladecans per compte de les empreses Roca i Lloret. 1, fmalment, el 
grup de 327 habitatges a la ciutat deTerrassa. 

La resta de grups, originats des de diferents iniciatives, no superen les 50 unitats, 
amb el cas excepcional deis 76 pisos constrults a Mollet. Entre aquestes iniciatives, n'hi 
ha que tenen per origen I'existencia de terrenys vinculats a alguna parroquia, com ara 
els pisos de Cabrera, Sant Feliu de Llobregat o Tei3.. Unes al tres surten de la pro posta de 
cessió de terrenys d'alguna empresa, com ara les promodons de Rubí (a carrec de l'empresa 
Hispanomotor, SA), les dues petites realitzades a Puig-reig i la ja referida de Gava. Val la 
pena destacar l'actuació a l'Hospitalet de Llobregat, sorgida de la cessió de sol municipal 
amb la finalitat de compensar una nul-la política d'habitatge per part del consistori. 
Finalment, convé citar les promocions deTerrassa i de Mollet,sorgides dins d'una dinanuca 
propia del mercat immobiliari lliure.Tot seguit, resseguim el detall d'algunes d'aquestes 
iniciatives. 
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Quadre 7.1. Nombre d'habitatges constru'its a la província de Barcelona pel 
Patronat deis Habitatges del Congrés Eucaristic, entre 1956 i 1976 

Any 
1956 
196o 
1963 
1964 
1965 
1969 
1970 
1971 

1973 

1974 

1975 

1976 

Situació barri grup Habitatges 
Hospitalet de Uobregat-Sant Pius X 50 
Vilassar-Arquebisbe Modrego 20 
Badalona-Sant Anastasi 50 
Badalona-SantAnastasi 525 
Badalona-SantAnastasi 245 
Badalona-Sant Anastasi 323 
Badalona-Sant Anastasi 196 
Gava-Grup Ángela Roca 184 
Gava-Grup Ángela Roca 16 
Badalona-SantAnastasi 166 
Rubí 28 
Puig-reig 36 
Terrassa 327 
~uadecans 188 
Cabrera de Mar 40 
Gava 50 
Puig-reig 24 
Sant Feliu de Llobregat 11 
Mollet 76 
Teia 24 
Total habitatges 2.579 

Font:Memorias del Patronato de las Viviendas del Congreso Eucarístico (1952-1976), 
i elaboració propia. 

L'actuació del Patronat deis Habitatges del Congrés Eucaristic 
a !'Hospitalet de Uobregat 

A !'Hospitalet de Llobregat, l'actuació del Patronat deis Habitatges del Congrés 
Eucarístic no va anar més enna de 50 habitatges, pero al nostre entendre,si bé quantitativament 
va ser insignificant sí que va ser simbolicament destacable per un seguit de circumstancies 
polítiques, economiques i socials que es donaven a la població a la fi de la decada deis 
quaranta i comen<;:ament de la següent. 218 Unes circumstancies que aquesta actuació que 
presentem aglutina i que determinen que pugui ser tractada com un exemple de la manera 
de fer de tots els agents implicats en la inexistent política d'habitatges d'aquells anys. 

En l'ambit general, els habitatges que el Patronat d'Habitatges del Congrés Eucarístic 
(VCE) va fer a !'Hospitalet tenen la característica que n'acompanya altres que va fer el 

218. Una part de la informació d'aquest apartat ha estat extreta de CHECAARTASU, M."Habitatge i ca
tiilics. Actuacions del Patronat deis Habitatges del Congrés Eucarístico a !'Hospitalet i al Baix Uobregat". Dins 
El Franquisme al Baix llobregat. Publicacions de l'Abadia de Montserrat & Centre d'estudis comarcals del Baix 
Uobregat, 201 (pag.411-446). 
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mateix Patronat a la Bordeta i a !'actual barri del Congrés de Barcelona: la de constituir 
un punt d'inflexió, una inflexió entre dos períodes clarament diferenciats que suposen 
el pas d'una actuació estatal o municipal, simbólica pero irrellevant, a un període de 
construcció massiva d'habitatges de promoció pública coincident amb la creixent 
incorporació d'agents privats, de vegades amb fman<;:ament públic, al sector. 219 

Durant la decada deis quaranta, el creixement real de !'Hospitalet aconsegueix els 
valors que ja tenia a comen<;:ament de segle. En termes percentuals és del 31, 16% entre 
1940 i 1945 i del35,66% entre 1946 i 1950.220 

L'inici de l'anomenada segona onada immigratoria que es va donar entre 1948 i 
1972 ja es comen<;:ava a deixarsentir amb un saldo migratori positiu del29%,entre 1945 
i 1950.221 Aquest creixement va activar un problema d'enorme transcendencia pera la 
ciutat: la falta d'habitatge. 

Els deficits ja coneguts, anteriors a la guerra, ara s'incrementaven perla progressiva 
arribada de la població. Entre 1939 i 1951, !'Hospitalet va augmentar en més de 25.000 
habitants, atrets per una economia industrial que s'anava reactivant i que tenia en el 
sector del metal!, el químic i el textil els maxims exponents. Com C. Santacana apunta:222 

"La qüestió de l'habitatge era al bell mig de les demandes de la població, deis 
discursos de les autoritats, un element de primer ordre per qualificar les condicions 
de vida de la majoria. · 

Aquest problema suposava que el 20,6% de les families del municipi no tenien 
habitatge i l 'ha vi en de compartir. Els rellogats i la superocupació deis habitatges afecta ven 
en aquells anys e!61,60% de la població de l'Hospitalet.223 Paral·lelament,el barraquisme 
i el trogloditisme van apareixer de nou, amb nuclis tan significatius com el barri de 
Sanfeliu. 224 

Aquesta problematica social va tenir una amplia ressonancia en dos ambits amb 
un pes específic contrastat en la societat de !'Hospitalet de la postguerra: l'Ajuntament 
i Acció Católica. 

Pe! que fa a Acció Católica (AC), a la fi de la decada deis quaranta i en el marc del 
tractament de la qüestió social segon les seves directrius, trobem, com ja hem vist, una 
preocupació creixent per tractar amb una certa insistencia el problema de l'habitatge, ja 
sigui en l'ambit nacional amb el Secretariado Nacional de la Vivienda amb seu a Madrid, 
ja sigui en l'ambit de cada diócesi ambla realització d'estudis o el suporta les iniciatives 
beneficoconstructores que sorgien. Una actitud gens divergent i que en aquella mateixa 
epoca ja seguien alguns nuclis d'entitats com !'Asociación Católica Nacional de Propagandistas 
(ACNP) i les cada cop més actives associacions d'empresaris i patrons catolics que es 
comen<;:aven a vertebrar per a aquestes finalitats constructores. 

219. FERRERAIXALA.A. Els polígons de Barcelona. Barcelona: UPC, 1996 (pag. 67 i següents). 
220. CAMOS,]. L'Hospitalet;la historia de tots nosaltres.1930-1936. Col-lecció d'Estudis locals i Co

marcals núm. l. Diputació de Barcelona, maig de 1986 (pag. 12). 
22LA. D. Historia de /'Hospitalet. Una síntesi del passat coma eina de futur. Centre d'Estudis de 

!'Hospitalet, 1997 (pag. 140 i següents). 
222. SANTACANA TORRES, C. Victoriosos i derrolats. El Jranquisme a /'Hospitalet. 1939-1951. Barce

lona: Centre d'Estudis de !'Hospitalet i Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1994 (pag. 91 i següents). 
223. SANTA CANA TORRES, C. Op. cit. (pag. 91 i següents). 
224. :V!ATAIX A. Apraximació a la historia del barri de Sanfeliu. Quadem d'Estudi, octubre de 1987. 
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En el cas de !'Hospitalet, ja el 1943 i 1944 trobem les opinions d'Antoni Pons, el 
vocal d'Acció Católica local que"golpeaba algunas conciencias empresariales, reclamando 
una mayor atención del empresario hacia el obrero y exponiendo los beneficios de 
esta acción." 

La preocupació sobre temes com ara la manca d'habitatge, el barraquisme i les 
conseqüencies negatives des del punt de vista de la moral católica, per a la constitució 
de la famíiia, la procreació, etc. van ser recurrents en els rnitjans de difusió d'AC. Una 
preocupació només seguida per alguns, la minoría, jaque la relaxació i la manca d'accions 
concretes són la nota dominant, tal com ha documentar C. Santacana. 225 

Quant a l'Ajuntament, la insignificant concreció de solucions al problema de 
l'habitatge sera la nota dominant fins al comen~ament de la decada deis seixanta. El 
consistori, dirigit per Enrique Jonama Darnaculleta de 1945 a 1952, en sera l'exemple 
paradigmatic:226 mostra una actitud inoperant amb la presentació de projectes urbans ¡ 
d'habitatges que mai no es posaran en marxa,ja que anaven en detriment de l'aprovació 
de pressupostos amb superavit, necessaris pera maquillar una gestió indica~ i nuHa. 

Pe! que fa a l'habitatge d'aquells anys, només podem apuntar la construcció de 
l'anomenat "!//bloque del Caudillo", vint habitatges fets el 1946 i que eren continuadors 
de dos blocs més iniciats el 1942 a la zona de Collblanc, i la presentació i posterior 
paraiització del projecte de construcció d'habitatges a Les Planes, un projecte d'habitatges 
reaiitzat conjuntament ambla Confederación Nacional de Sindicatos (CNS) de la província 
que seria presentat i oblidat pe! consistori el1946 i tornat a presentar el 1949.Aquest va 
ser el focus de les disputes polítiques que en aquells anys es produlren a l'Ajuntament, 
fruit de la fraudulenta elecció de 1948 que va donar com a vencedor ]onama en front del 
guanyador virtual, Tomas Giménez Bernabé, que havia estat alcalde durant la dictadura 
de Primo de Rivera. Bernabé critica la ubicació i els problemes tecnics que la construcció 
d'aquells habitatges podía plantejar, ja que s'havien projectat molt a prop del cementiri 
i en ellloc de pas de iínies d 'alta tensió, i va pro posar fms i tot una nova ubicació a Pubilla 
Cases. Maigrat tot, el projecte va ser acceptat pe! consistori i finalment anuHat perla CNS, 
que no va.admetre les condicions que imposava l'Ajuntament. 

225. SANTACANA TORRES, C. Op. cit. (pag. 224 i següents). -
226. Enrique jonama Darnacutella és, possiblement, un deis exemples més clars de drrec públic local 

propi del franquisme. Emplear primer i després representan! d'una distribuidora de lubricants, inicia la seva es
calada soda! en casar-se amb la filia d'un propietari agricola. Pel que fa a la seva filiació política hi ha diversitat 
d'opinions. D'una banda, els informes governatius diuen que era simpatitzant de les esquerres i militant del PRR, 
mentre que hi ha altres fonts que el situen en l'orbita de la CEDA i fins i tot de la primera Falange. Va ser 
no menar fiscal del]utjat municipal el 1932. Sempre segons els informes, en la fase 1934-1936 adopta una pos
tura més d'esquerres proxima als radicalsocialistes o bé al partir d'Azaña. Cap al 1936 es va allunyar d'aquestes 
filiacions polítiques;va passar la guerra a !'Hospitalet i va prosperar economicament. EII939 s'afilia a FETJONS 
i va realitzar les maniobres oportunes per col-locar-se de primer tinent d'alcalde a la gestora provisional. Sera 
1 'alcalde accidental en ser cessat Marín López, i gcicies a una gestió de Demetrio CarceUer, amb el que havia 
coincidir quan era emplear a les firmes de lubricams, va ser confirmar en l'alcaldia,a canvi d'incorporar el cun
yat de Carceller coma primer tinent d'alcalde.Va salvar de la depuració el cunyat, que era subinspector de la 
Generalitat, i a més, el confirma com a interventor de fons municipal. A partir d'aquí, es construeix un fals 
passat de quintacolumnista perseguir i empresonat, gcicies al qua! va ser nomenat cap local de la FET-JONS el 
1940. En aquest moment va iniciar les activitats fraudulentes en els mercats de la ciutat, que multiplicil en la 
segona etapa d'alcalde, entre 1945 i 1952. El va cessar Felipe Acedo per denúncies d'abús d'autoritat i prevari
cació en el provelment de carns. En aquel! moment, diversos membres de la corporació, per boicotejar-lo, no 
assistien a les sessions. Vegeu MARÍN, M. Els ajuntaments franquistes a Catalunya (política i administració 
municipal 1938-1979). Lleida: Pages, Editors. Col-lecció Seminari, 12 (pag. 504). 
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L'única promoció immobiliaria social destacada d'aquells anys es va donar el 1950, 
després que el consistori cedís eis terrenys on, entre 1954 i 1957, !'Obra Sindical del 
Hogar construiría 816 habitatges del grup Onésimo Redondo: un grup a tocar de l'avinguda 
de l'Electricitat, aillat de les trames urbanes velnes, sense equipaments i amb la urbanització 
incompleta. 

Els consistoris posteriors de Josep Talla Soianes (1952-1956)227 i Ramon Solanich 
Riera (1956-1962)228 articularen tota la seva política d'habitatge al voltant de la concessió 
de faciiitats, la qua! cosa va provocar el creixement del municipi seguint eis esquemes 
pro pis del" desarrollismo". El successor,José Matías de España, 229 duria aquesta política 
a la maxima expressió. Sembla ciar, dones, que eren ajuntamems continuistes, sense 
una política definida quant a l'habitatge, amb una situació económica deficitaria i 
sobretot amb un ambient polític basat en contínues acusacions de malversació de fons 
i corrupció. 

Tot i aixo, les necessitats urgents de nous habitatges i la inestabilitat social que 
aquesta i aitres mancances provocaven en el municipi eis obliga a obrir-se a noves 
possibilitats. Una d'elles va ser la que proporciona el Patronat deis Habitatges del Congrés 
Eucarístic. 

Molt probablement, la campanya mediatica organitzada arran de la constitució del 
Patronat deis Habitatges del Congrés Eucarístic, el posterior seguiment de la compra deis 
terrenys, l'inici de les construccions i !'entrega deis primers habitatges van ser un deis 
arguments ciau per acostar les dues entitats. No podem descartar, pero, la presencia 
d'aigun interlocutor amb interessos en les dues entitats i que les posés en contacte. 

Sigui com sigui, el consistori de !'Hospitalet requería una so lució urgent perdonar 
resposta, encara que fos puntual, al problema de la manca d'habitatge, més amb l'arum 
de tranquii·litzar l'opinió pública que no pas amb la finalitat d'articuiar un programa 
d'actuació coherent i a llarg termini. 

227. Era un majorista carnisser,ft!l del propietari d'una carnisscria. Militam de la Uiga Regionalista, va 
passar la guerra a !'Hospitalet i va ser itomenat perla CNT secretari de la Col-lectivització de les Cárniques. Du
rant el període de renovació i •moralització• posat en marxa pel governador civil, Felipe Acedo, és nomenat al
calde, amb poca vol untar d'ocupar el drrec.Va ser cessat en un ambient enrarit, amb acusacions de frau que 
alguns membres de la corporació practicaven en els avituallaments. Segons M. Marín, enmig de nombrases di
ficultats de tora mena, sembla ser que va agrair que el destituissin. Vegeu MARÍN, M.E/s ajuntaments franquistes 
a Catalunya (política i administració municipal1938-1979). Lleida: Pages, Editors. Col-lecció Seminari,I2 
(pag. 504-505). 

228. Metge.Titular del Seguro Obligatorio de Enfermedad (SO E) de diverses empreses locals. Fill d'un 
tecnic medmic assassinat ell938. El carrec d'alcalde estava destinar al seu germajuan,gerent de Tecla Sala, pero, 
coma resultar de les converses entre alguns deis principals empresaris locals i el delegar local de la CNS (que 
havia actual per provocar la caiguda deTaya),Acedo Colunga es va decidir pel germá, probablement per aftrmar 
la seva autoritat d'una forma innocua pera I'equilibri local. EII977 es presentaria a diputar per AP-Convivéncia 
Catalana en ellloc 22. MARÍN, M. Op. cit. (pag. 505). 

229. Aquest enginyer industrial era fill d'un deis propietaris de La España Industrial que, a més, va ser 
primer tinent d'alcalde a !'Hospitalet durant la dictadura de Primo de Rivera.Accionista de l'esmentada empresa, 
era cosí del segon Baró de Terrades i nebot polític del primer Baró de Terrades, que va ser alcalde de Barcelona 
de 1945 a 195I.A més era propietari agricola a Piera i tenia interessos a La Voz del Llobregat. Oficial de com
plemem de milícies universiraries, adherir a FETJONS i conseller local del Movimiento en els anys cinquanta, 
va ser elegit regidor pe! ten;: corporatiu el 1958,i va ocupar el drrec de tinent d'alcalde. Durant l'exercici del 
cárrec va ser diputar provincial pel partit judicial de !'Hospitalet i procurador municipal a les Corts de 1967 a 
1971. En la fase de procurador van ser denegats dos suplicatoris pera processar-lo. Oposat a Parciales dins de 
la corporació metropolitana, el van reemplac;ar a petició propia. MARíN, M. Op. cit. (pag. 505). 
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El 28 d'abril de 1954, la corrússió permanent de la Secdó de Foment de 1' Ajuntament 
de 1' Hospitalet acordava la cessió gratuita al Patronat deis Habitatges del Congrés de 
1.771 m2 d'uns terrenys situats entre l'avinguda del Mari la desviació de la carretera de 
Barcelona a Santa Creu de Calafell, una cessió que va ser ratificada en el pie municipal 
del 5 de maig de 1954 i subjecta a tres condicions:230 

l. Reconeixer el dret deis ciutadans de la localitat a ocupar l'habitatge, amb un 
mínim de dos anys de residencia, sempre que estiguessin dins de les normes 
d'adjudicació instigades pe! Patronat de les VCE. 

2. Deixar vuit habitatges lliures d'adjudicació sense prejudici deis drets que 
poguessin correspondre a l'Ajuntament pel seu soci fundador. 

3. Acabar !'obra en tres anys. 
De la lectura de les condicions es deixa entreveure la celeritat amb que el consistori 

de !'Hospitalet volia que es fessin els habitatges. 
A partir d'aquest moment, el patronat de les VCE va contactar amb tots els socis 

fundadors, aquells que ha vi en aportat 100.000 pessetes, que tenien una relació directa o 
indirecta amb la població, i els va sol-licitar que exercissin els seus drets coma socis 
presentant instancies per als nous habitatges. Cal recordar que cada soci fundador podia 
presentar tres instancies de persones interessades en algun d'aquells pisos. 

El primer a qui es fa arribar aquesta proposta és !'empresa textil Vilumara, SA, 
instal-lada a !'Hospitalet des de 1907. La res posta no es produí fms al27 de gener de 1956, 
quan presenta nou instancies, vuit peral grup de !'Hospitalet i una peral grup V CE-Can 
Ros. 

En vista de l'evolució de les obres, entre el15 i 19 de juny de 1956,el Patronat de 
les VCE envia unes cartes als socis fundadors, empreses i industrials, vinculats amb la 
població i la seva area d'influencia. Els receptors de les rrússives van ser Hilaturas Caralt 
Pérez, SA, La Seda de Barcelona, Mario Guerin Ventura, Rolando Cottet de Manufactura 
de Armazones y Gafas,SA,Tecla Sala e Hijos,Altos Hornos de Cataluña iJaime RifaAnglada, 
de la textil Rifa, SA, el fill del qual, Rafael Rifa Puget, a més d'accionista de !'empresa era 
vocal del consell d'administració del Patronat deis Habitatges del Congrés. 231 

Les cartes s'expressaven en els termes següents: 
"Con motivo de estar próximo a terminarse el grupo de viviendas de Hospitalet 

de Llobregat que construye esta entidad y quedando un número de estas viviendas 
libres y a disposición de los Srs. Socios fundadores radicantes en dicho termino 
municipal, nuestra entidad tiene el propósito de estudiar la posibilidad de adjudicar 
dichas viviendas en su totalidad a Uds. A cuyo efecto les estimaríamos tuvieran la 
bondad de acudir, ya sea personalmente o persona delegada por Uds., el próximo 
viernes día 22 a las 6 de la tarde en estas oficinas a los efectos de tener un cambio 
de impresiones y estudiar conjuntamente una fórmula de tipo legal que pudiera hacer 
posible esta operación que estimamos tiene que beneficiarles a Vds. y a sus obreros." 

Aquesta carta va servir per activar el mecanisme pera possibles vies de finan<;:ament 
d'aquestes empreses. Una possibilitat real, ates que una ordre del Ministeri deTreball de 

230. Viviendas del Congreso Eucarístico. Carpeta núm. 7. Comisión de adjudicación-actas y relacio
nes varios fundadores. Arxiu Diocesa de Barcelona. 

231. Viviendas del Congresos Eucarístico. Carpeta núm. 7. Comisión de adjudicación-actas y relacio
nes varios fundadores. Arxiu Diocesa de Barcelona. 
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12 de julio! de 1955 obligava les empreses de més de 50 treballadors a construir habitatges 
per al 20% deis seus empleats o bé a destinar préstecs a entitats constructores. 

Les reunions i els contactes que se succeü-en des de l'acabament de julio! fms al 
comem;:ament de setembre van permetre que el Patronat trobés el fmanc;ament necessari 
a través d'un préstec de !'empresa Vilumara, SA. 

Els habitatges s'havien acollit a la Llei d'habitatges protegits i el financ;ament 
s'articulava segons les disposicions legals d'aquesta llei.Així, un 40% anava a d.rrec d'un 
préstec sense interes, amortitzable en 20 anys, que atorgava !'Instituto Nacional de la 
Vivienda (INV). El pagament s'iniciava en el moment que acabés l'amortització d'un altre 
préstec, concedit per una entitat de credit (el Banco de Crédito a la Reconstrucción 0 

qualsevol altra). Havia de tenir un interes del 4%, amortitzable en un termini de 20 a 30 
anys, i cobrir el 50% del import pressupostat. 

L'aportació crediticia deVI1umara,SA responia també a un aspecte financer important: 
la necessitat de tresoreria en els moments relatius a l'execució de !'obra. Cal recordar 
que, en la majoria deis casos, els préstecs o les ajudes deis organismes oficials no revertien 
en el promotor fins a la cobertura d'aigües, en el millor deis casos, o a l'acabament total 
de !'obra. 

D'altra banda,V!lumara,SA era un deis socis fundadors de l'entitat beneficoconstructora 
des deis primers moments, estava inscrita amb el número 9 d'associada i el seu gerent i 
maxim accionista,] osé Maria Vdumara Carreras, era membre de 1 'Asociación Católica de 
Dirigentes, instigadora del Patronat. 

Vuumara, SA va aprofitar la construcció que emprenia el Patronat a !'Hospitalet 
per complir les disposicions legals de julio! de 1955 i, alhora, reprenia una tradició familiar 
dedicada des de la segona meitat del segle XIX a financ;ar activitats empresarials a través 
de la Caixa Vdumara. m 

El3 d'agost d'aquell any,VCE feia arribar la instancia a I'Ajuntament de !'Hospitalet 
perque fes servir el seu dret com a soci fundador i presentés instancies pera tres habitatges. 
Els responsables del consistori, mostrant una bona dosi d'oportunisme, havien aportat 
una altra vegada la quota de 100.000 pessetes, la qua! cosa els donava dret a presentar 
tres instancies. La seva inscripció era la número 205 i va ser feta !'abril de 1956. L'ope!ació 
els proporcionava el dret a presentar una oferta d'onze habitatges, vuit pe! pacte establert 
amb el Patronat i tres per ser socis fundadors. 

Les respostes no es van fer esperar perque la comissió d'adjudicació del Patronat, 
en !'acta número 20 de 5 de setembre de 1956, admetia deu propostes deis socis fundadors 
abans esmentats.233 En !'acta número 21, de 2 d'octubre de 1956,s'aprovaven deu sol-licituds 
de tom lliure i una instancia d'un soci fundador. En !'acta posterior, del 13 de novembre, 
s'aprovava una altra instancia d'un soci fundador i quinze de tom lliure i s'arribava a 
l'acord següent: 

"Se acuerda oficiar a la alcaldía de Hospitalet de Llobregat, dándole cuenta de 
las viviendas que son adjudicadas a los actuales ocupantes de barracas en el término 
de aquel municipio." 

232. CABANA VANCELLS, EF<?briques i empresaris. Barcelona: Enciclopedia Catalana, 1991 (pag. 203-
209). 

233. Vivietulas del Congreso Eucarístico. Carpeta núm.l l. Actas de adjudicación. Arxiu Diocesa de 
Barcelona. 
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En !'acta número 24, de 20 de novembre de 1956, eren acceptades les vuit instancies 
de l'acord entre el consistori i el Patronat i les tres de l'Ajuntament coma soci fundador, 
a part d'una més de torn lliure independent. 

L'Ajuntament havia iniciat el procés de tramitació el juny d'aquell any i les 13 
candidatures pera vuit habitatges van sortir de !'alcaldía el16 de novembre. Les instancies 
es concediren amb una celeritat inusual,atesa la importancia de l'entitat que les presentava 
-en defmitiva la propied1ria del solar cedit- i l'acord entre les parts. Els habitatges van 
ser atorgats a onze treballadors del mateix consistori. El procés d'adjudicació deis blocs 
de !'Hospitalet va acabar el6 de desembre amb l'acceptació de dues noves instancies de 
soci fundador que substitulen dues aprovades anteriorment pero a les quals havien 
renuncia t. 

El resultat final va ser de 17 pisos atorgats a beneficiaris presentats per un soci 
fundador i 32 adjudicats sense !'aval de cap soci.Tot i la normalitat aparent,la documentació 
consultada per aquest i per altres grups revela que entre els sol-licitants d'habitatge de 
torn lliure pesava el favor personal i les recomanacions de persones vinculades a !'empresa, 
a la parroquia a la qua! pertanyien, al bisbat i a les entitats en que participaven, que es 
feien arribar o bé de forma explícita adjuntades a la sol· licitud o bé per altres mecanismes. 
L'Ajuntament també concedía a uns més que probables "afectos al régimen" uns pisos 
relativament assequibles i, a la vegada, fidelitzava uns quants treballadors igual que els 
que havien aconseguit el pis mitjam;:ant un soci fundador empresarial. L'habitatge que 
falta en el recompte deis 50 va ser atorgat a un membre escollit pe! Patronat i que era 
conegut com el "veedor" .Aquest propietari, sempre proposat per una institució catolica, 
actuava com una mena d'inspector de la moralitat i del seguirnent de les normes que 
dictava VCE per als seus habitatges. 

Finalment, la resolució definitiva deis habitatges va ser en tres blocs de quatre 
plantes, amb pisos de superficies compreses entre 62 i 113m2

, comes pot veure en el 
quadre 9.4, que serviren per urbanitzar el carrer de Sant Pius X, nom que també rebria 
el grup constrult. 

El projecte va ser realitzat per !'empresa Construcciones y Obras Carbonell i firmat 
pels arquitectes Manuel PuigJaner i Carlos Marques, amb la col-laboració deis aparelladors 
deVCE 

Quant al financ;:ament del grup es va resoldre de la forma que s'indica en el quadre 
7.2. 

Quadre 7.2. Financ;:ament del grup d'habitatges Sant Pius X d'Hospitalet de 
Uobregat del Patronat d'Habitatges del Congrés Eucaristic 

Préstec INV 1.578.932 PTA 
Préstec de Vilumara, SA 2.653.428 PTA 
Aportacions adjudicataris 636.553 PTA 
Valor comptable operació 4.868.913 PTA 
Font:"Documentació Hospitalet". Viviendas del Congreso Eucarístico. Carpeta núm. 83. 
Comptabilitat obres. Arxiu Diocesa de Barcelona. 
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Pe! que fa al pagament, tal com s'observa en el quadre 9.2, es va estructurar amb 
una entrada inicial i després amb una quota mensual a pagar en 30 anys, data d'amortització 
total deis préstecs. Quant a la composició sociologica d'aquest grup d'habitatges, segons 
les dades extretes de les memories anuals del Patronat, va ser la que exposa el quadre 
7.3. 

Quadre 7.3. Composició socio laboral i per lloc d'origen del grup d'Hospitalet 
del Patronat de les VCE, construit entre 1954 i 1956 
Administratius Obrers 
Professions liberals qualificats 
14% 62% 

Obrersno 
qualificats 
24% 

Catalunya Aragó, Nord i Centre Sud i Uevant 
54% 24% 22% 
Font:Memoria del Patronato de las Viviendas del Congreso Eucarístico. Ejercicio 1975. 
Barcelona, VCE, 1976 (pag. 23). 

Finalment, els habitatges van ser entregats durant la Festa Major de 1956 i, peral 
Patronat, el fet de ser la primera actuació fora de la ciutat va ser"un estímulo de superadón 
para aliviar este tan difícil problema del cinturón de Barcelona". 234 

Per als responsables del consistori de !'Hospitalet era un placebo que pretenia 
amagar la inexistencia d'algun tipus de política relacionada amb la falta d'habitatge a la 
ciutat i una operació economica impecable, jaque per 100.000 pessetes i el valor d'un 
solar havien pogut atorgar onze habitatges a funcio.,aris municipals afins ¡ presentar 
l'Ajuntament comuna entitat amb capacitar de resulució deis problemes del municipi. 

El grup Arquebisbe Modrego de Vilassar de Mar 

Com ja hem explicat, es tracta de la promoció que més s'allunya, pel que fa al 
resultat formal, de totes les que va fer el Patronat. Esta constituida per 18 habitatges de 
planta baixa i dues cases de dues plantes, amb cobertes a dos vessants ¡ pati posterior, 
que recorden els grups de cases barates construí' des en la decada deis anys vint a Barcelona. 
Aquesta tipología encara destaca més amb l'entorn actual de xalets i habitatges adossats 
i perla seva situació a tocar del Torrent de les Canyes i la carretera N-11. 

L'origen de la promoció s'esdevé !'abril de 1955, quan Luis i Francisco JoverVidal, 
fills del responsable jurídic del Patronat, Luis ]over Nunell, oferten 4.692 m2 de la seva 
propietat situats en un terreny proxim al Torrent de les Canyes de Vilassar de Mar. 

No sabem si amb aquesta venda hi havia algun interes diferent del purament 
pecuniari, o senzillament era una estratagema de Jover Nunell d'aportar alguna cosa més 
que la seva feina a la tasca del Patronat i, de passada, desprendre's d'uns terrenys que no 
li produlen cap rendiment economic. El cert és que !'oferta va ser acceptada pel Patronat 

234. Memoria del Patronato de las Viviendas del Congreso Eucarístico. Ejercicio 1956. Barcelona: 
VCE, 1957 (pag.l2). 
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el maig de 1955 i l'import de la transacció de compra i venda va ser de 150.846 pessetes. 
En les mateixes dates, els germans Jover Vida! s'havien convertit en socis fundadors del 
Patronat,amb els números 260 i 261,i van aportar les preceptives 100.000 pessetes,com 
ho havia fet !'empresa que regentaven, Luis ]over, SA. 

Pero no va ser fins al gener de 1958 que es va fer la subhasta per concedir 1' edificació 
d'aquells habitatges al constructor de Vllassar, Mateo Cisa, per un pressupost de 2. 727.073 
pessetes. Els habitatges havien estat dissenyats per l'arquitecte Ignacio Mas Brossa, amb 
la coHaboració de l'aparellador Francisco Galí, i tenien una superficie mitjana de 85m2 i 
tres o quatre habitacions . 

El volum de l'edificació a realitzar només va permetre que aquella promoció s'acollís 
a la Uei de renda limitada en l'apartat anomenat grup 2.Aixo va servir per aconseguir un 
avanc;ament de l'INY, sense interes, a 35 anys.Tal com es veu en el quadre 7 .4, el financ;ament 
es completa amb les aportacions deis adjudicataris i un préstec de la Mutualitat de Pompes 
Fúnebres al 4% i a 20 anys. 

Quadre 7 .4. Financ;ament del grup d'habitatges Arquebisbe Modrego de Vilassar 
de Mar del Patronat d'Habitatges del Congrés Eucaristic 

Avanc;ament INV 
Préstec Mutualitat de Pompes Fúnebres 
Aportacions adjudicataris 
Aportació VCE 

1.153.204 PTA 
1.905.614 PTA 

140.000 PTA 
234.004 PTA 

3.432.822 PTA 
Font:"Grupo San Juan de Vilasar". Viviendas del Congreso Eucarístico. Carpeta núm. 83, 
Comptabilitat obres. Arxiu Diocesa de Barcelona, i elaboració propia. 

Amb relació a la distribució deis adjudicataris, cinc van ser proposats per les 
aportacions que Luis ]over, SA i els mateixos amos havien fet al Patronat com a socis 
fundadors.Aquesta empresa es dedicava al pupil·latge i emmagatzematge de mercaderies 
per compte de terceres empreses i, segons sembla, al Maresme tenia diversos magatzems 
i diposits.Així i tot, cal recordar que aquesta empresa ja havia presentat la instancia d'un 
deis seus treballadors en el segon grup constrult al barrí V CE-Can Ros. 235 

Uns altres cinc habitatges van ser adjudicats, amb acord preví, a personal vinculat 
amb el consistori de Vilassar, i només deu cases es lliuraren a persones que havien passat 
una selecció i que aparentment no tenien cap mena de recomanació. 236 

El cost de les cases va ser de 184.782 pessetes,que els adjudicataris van ha ver de 
pagar en trema anys en quotes de 423 pessetes mensuals i amb una entrada de set mil 
pessetes. 237 

235. "Acta n' 2 de 28 de noviembre de 1954". Viviendas del Congreso Eucarístico. Carpeta núm.!!. 
Adjudicacions. Arxiu Diocesa de Barcelona. 

236. "Acta n' 38 de 23 de mayo de 1960". Viviendas del Congreso Eucarístico. Carpeta núm.ll.Ad
judicacions. Arxiu Diocesa de Barcelona. 

237. "Estudio de amortit2aciones". Viviendas del Congreso Eucarístico. Carpeta núm. 2. Estudis i pro
jectes. Arxiu Diocesa de Barcelona. 
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El patronat, de nou, va fer les funcions d'aportació del circulant necessari per 
promoure l'operació, comprant el terreny i fent-se carrec de les despeses. Les cases van 
ser entregades en un acte de la Festa Major de Vilassar de 1960 i van rebre el nom de 
grup Arque bis be Modrego. 

El grup Sant Anastasi de Badalona 

Es tracta del segon grup pe! que fa al volum constructiu, de tots els que construí el 
Patronat,i esta format per 1.505 habitatges. El podem localitzar entre l'avingudaAlfons XIII, 
l'antiga carretera de Madrid a Franc;a, el carrer del Congrés Eucaristic, l'avinguda Marques 
de Mont-roig i el carrerTortosa.Avui dia, és conegut com el barrí del Congrés, tot i que la 
nomenclatura del Patronat li atorga el nom de Sant Anastasi, que no va fer sort. 238 

A tocar del polígon d'habitatges que construí el Patronat, !'Obra Sindical del Hogar 
hi desenvolupa el grup de Sant Roe, de 3. 758 habitatges, 239 amb la qua! cosa conforma va 
en aquesta zona de Badalona un volum constructiu de prop de 5.263 habitatges, que el 
1998 suposaven el8,22% del total del conjunt d'habitatges de la ciutat, quantificat en 
64.014 habitatges.2"10 

Tots dos exemples són paradigmatics d'un deis quatre ti pus de morfología urbana 
de la ciutat, tal com ho expliciten Herrero,Tort i Paül:241 

"Els blocs d'habitatges de les decades de 1960 i 1970. Es tracta d'una tipología 
d'habitatge especialment destacable, tant per la seva abundar com pel nombre 
d'habitants que afecta. Les arees més importants estan a Sant Roe, Congrés, Pomar i 
Nova Lloreda, tot i que també trobem aquesta qualificació a Sant joan de Llefia, Sant 
Morí de Llefia i SantAntoni de Llefia, i, amb menys intensitat, a Casagemes, La Salut 
i Morera. L'edificació d'aquestes arees, posterior a la dels barris de 'laberint', con-es pon 
a l'ocupació urbana intensiva de les finques agricoles de la plana més productiva. 
Són edificacions en illes obertes, amb grans blocs d'inspiració racionalista pero 
d'elevades densitats, que sovint es van construir sense els equipaments i els serveis 
necessaris. Els dan-ers anys una bona part d'aquestes :;onstruccions són objecte de 
rehabilitació, a través de polítiques de millora tant dels edificis, com de l'espai urbi:l, 
com dels mateixos habitatges." 

En estudiar el grup de Sant Martí, ja hem fet referencia a les relacions entre el 
Patronat d'Habitatges del Congrés Eucarístic i la Comissió d'Urbanisme de Barcelona (CUB). 
Aquesta comissió havia anat comprant terrenys per afrontar la manca d'habitatge a l'area 
metropolitana de Barcelona i peral compliment del Pla d'Urgencia Social de 1960-1965. 

238. Gran part de la informació per documentar aquest grup ha estat extreta de Viviendas del Con· 
greso Eucarístico. Carpeta núm. 23. Badalona. Arxiu Diocesa de Barcelona, i elaboració propia, i complemen
tada amb BONAL, R.; COSTA, J. Un producte de nacionalcatolicisme: e/s barris de Sant Roe i del Congrés de 
Badalona.Fundació Bofill, 1977. 

239. Sobre el polígon d'habitatges, avui gestiona! per ADIGSA, vegeu TUDELA,J. Sant Roe. Barcelona: 
Col-lecció de llibres d'ADIGSA, núm. 37, 1997. 

240. VILI.ANUEVA MALOONADO, R. (Coord.). Conocer Badalona.Ajuntament de Badalona, 1983 (pag. 
75). 

241. HERRERO, M.,TORT,J. i PAÜL,V.'Thabitatge: ¿moneda de canvi, element d'exclusió territorial o dret 
basic? Badalona com a punt de referencia". Dins La vivienda y la construcción del espacio social de la ciudad. 
V Coloquio Internacional de Geocritica, agost de 2003.Vegeu http:l/www.ub.es/geocrit/sn/sn-146<0390l.htm 
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Amb anterioritat, el 20 d'octubre de 1955, la CUB havia definit tres polígons 
d'habitatges a Barcelona, i tres més a Badalona, !'Hospitalet i Cornella. . 

També hem al·ludit al fracassat projecte de crear la segona ciutat de VCE que hauna 
d'haver estat aixecada al polígon de Sant Martí; aquest projecte va prosperar, en menor 
mesura del que inicialment havia pensat el Patronat, al polígon de Badalona. 

La CUB havia defmit un polígon a Badalona sobre uns amplis terrenys rurals de 
3 7,58 hectarees, amb la intenció de construir-hi 6. 730 habitatges. El terreny esta va W:Utat 
pels carrers Tortosa, A!fons XIII i la carretera de Madrid a Fran¡;:a per la Jonquera, 1 era 
limítrof a les instal·lacions que !'empresa química Cros tenia a la zona.

242 

Els contactes entre el Patronat i la CUB s'inicien, quant a aquest grup, el 29 de 
gener de 1960, en una reunió entre el president del Patronat, Felipe Bertran i Güell, i el 

gerent de la CUB, Vicente Martorell Otzet. 
D'aquella trobada, el 2 de febrer va sorgir l'oferiment de la CUB al Patronat d'un 

terreny sobre el qua! podrien construir 162.882 m2
, i edificar els habita~ge~ que no 

havien pogut fer a Sant Martí. Bertran i Güell contesta a l'?feriment, tot mdJc_ant ~~-s 
condiciones que s'havien de donar perque el Patronat pogues assumir-ne la reahtzacw: 
l'INV havia d'admetre que l'operació estigués subjecta a la Uei d'habitatges subvencionats, 
per la qua! podien rebre 30.000 pessetes per habitatge.Aquesta subjecció servía de 
suport al segon requeriment del Patronat: la concessió de préstecs per part de les 

entitats de credit. 
Segons la documentació consultada, les negociacions i els requeriments del Patronat 

no devien ser cap obstacle, jaquel' 11 d'abril de 1960 la CUB feia pú?lica una oferta ~e 
55.371 mz pera la réalització de la primera etapa constructiva deis hab1tatges del Congre~. 
El proje~;te es va presentar entre el febrer i !'abril de 1960, i-h~via estat ela?orat per ]ose 
Soteras Mauri ¡ Manuel Baldrich Tibau (1911-1966), aquest ultJm un urbamsta consumat, 
autor deis plans urbans de diversos municipis de les comarques del Maresme, V~lles, 
Osona, Bages ¡ Garraf, ¡ que en aquells moments coHaborava amb Soteras en el pohgon 
de Montbau, gestionat pe! Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona. 
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En el projecte badaloní calia construir uns 2.700 habitatges en tres etapes. El 
Patronat va resoldre contestar !'oferta el19 de julio! de 1960,acceptant el preu pe! terreny 
imposat perla CUB. S'havia valorat en el 15% de l'edificació que es fes, i es va comptar 
a unes 1.500 pessetes el metro quadrat d'obra. També accepta que el 2% deis futurs 
adjudicataris poguessin ser proposats perla CUB, d'entre aquelles persones que estaven 
essent desallotjades per les expropiacions que feia aquest organisme. . , 

Finalment, el Patronat va creure convenient establir per endavant una opc10 de 
compra per als terrenys de les etapes posteriors i mantenir el mateix pr~~ pactat. En 
aquella mateixa transacció,VCE sol-licita la compra immediata d'una extensJO de terreny 

de 21.979 m2
• 

L'acord fmal va arribar el 8 d'octubre de 1960, quan la CUB va aprovar la venda 
deis terrenys al PatronaL Pocs di es després, el 21 de novembre, el Patronal i la CUB firma ven 

l'escriptura de compravenda. 
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A partir d'aquest moment, s'iniciaren els tramits per a l'adjudicació de les obres· 
en aquesta primera etapa va guanyar el concurs Masana Industrias y Obres, SA, el 21 d~ 
desembre de 1962. Mentrestant, la CUB consigna va noves inversions i desenvolupava una 
activa campanya de premsa, en que, de passada, detallava la promoció que construirla el 
PatronaL 244 

Les obres s'iniciaren el 1963 i consistiren en la realització de 825 habitatges ¡ 15 
botigues en tres projectes diferenciats amb les lletres A, B, i C, distribults en onze blocs 
de cinc plantes d'al¡;=ada i que inclo'ien diferents tipologies d'habitatges, segon el bloc on 
s'ubicaven, tal comes pot observar en el quadre 7.5. 

Els habitatges d'aquesta fase s'acolliren a la Llei d'habitatges subvencionats. El 5 
de novembre de 1961, ambles obres en marxa del primer grup, el Patronat sol·licita la 
venda d'una nova porció de terreny a la CUB, d'acord amb el que s'havia pactat, per poder
hi desenvolupar una segona etapa constructiva. 

El 28 de novembre, la CUB respon al Patronat dient que és impossible la cessió 
d 'aquells terrenys, ja que esta ven encara en procés d 'expropiació; en concret, es tractava 
d'onze finques, la majoria de cultius de regadiu, i la fabrica de cordería Carlos Pérez 
León,SA. 

La resolució del procés expropiatori havia de ser irnminent, perque el 5 de desembre 
de 1961 la CUB va vendre l'anomenada "parceHa D", amb 34.194 m2, i cedía la denominada 
"parcel·la I", on havia d'anar el temple parroquial.Aquesta última havia estat una cessió 
gratuita, tal com regulava la llei del sol de 1956. 

Quadre 7.5. Detall dels diferents tipus d'habitatge de la primera etapa del grup 
de Badalona, construit pel Patronat d'Habitatges del Congrés Eucaristic 

Habitatges Tipus habitatge Sup. construida 
264 1 65,6 m2 

9 2 73,9 m2 

12 3 71,4 m2 

192 5 73,1 m2 

36 6 72,6 m2 

12 7 53,4 m2 

152 8 61,7 m2 

~ 9 ~2~ 

8 10 63,6 m2 

8 11 53,1m2 

80 12 70,1 m2 

20 13 73,6 m2 

15 botigues Botigues 18,4 m2 

Sup. útil 
49,9 m2 

51,4 m2 

60,4 m2 

58,4 m2 

56,4 m2 

38,9 m2 

52,3 m2 

60m2 

52,8m2 

44,7 m2 

825 hab. i 15 botigues Sup. construida: 56.102,7 m 2 

Font:"Estudio económico 1 • fase". Viviendas del Congreso Eucarístico. Carpeta núm. 23. 
Badalona. Arxiu Diocesa de Barcelona. 

244. VAZQUEZ PRADA, E "Va a emprenderse la construcción de otras 3.090 viviendas del Congreso". 
La Prensa, 16 de juny de 1961."EI gobernador civil presidió la reunión plenaria de la Comisión de urbanismo 
de Barcelona." Noticiero Universal. 1 de desembre de 1961. 
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Amb aquestes transaccions es posa va en marxa la segona etapa, que comprenia la 
construcció de tres blocs de 14 plantes amb 323 habitatges i 23 botigues. En aquesta 
mateixa parcel·la D,s'hi va fer una reserva de sol pera un equipament escolar, que va ser 
aprovada per !aJunta del Patronat el29 de marc;: de 1963.245 

El cert és que la construcció de la primera etapa no va acabar fms al1965, un fet 
que va coincidir ambla suspensió del sistema de quotes d'assignadó de volums constructius 
que atorgava el Ministeri d'Habitatge i que tenien una relació directa ambles possibilitats 
d'obtenció de préstecs hipotecaris.A més, els ti pus d'interes havien passat a ser del 5, 5%, 
un punt i mig més que en les anteriors operacions. Davant d'aquest fet, el Patronat, que 
tenia uns altres grups en construcció, va haver d'esperar que la situació de concessió de 
quotes es reconduís, un fet que va provocar que la segona etapa de Badalona no es pogués 
iniciar fms a mitjan 1967.També es va dura terme acollida a les característiques de la llei 
de renda limitada, grup 1, redundant més encara en les dificultats fmanceres del Patronat. 
Les obres havien estat adjudicades a Construcciones Roig, SA. 246 

El Patronat, amb serioses dificultats de fmanc;:ament per poder avanc;:ar en aquesta 
segona etapa i amb l'obligació d'elaborar una tercera fase, opta per rebaixar el volum 
deis pisos que inicialment havia projectat construir. La so miada segona ciutat de VCE de 
2.700 habitatges va quedar redulda a poc més de 1.500. 

Així es dissenya una tercera etapa, un projecte de Soteras amb la col-labo
ració de Juan Estevan Llagaria (ja que Baldrich Tibau, autor de la primera i segona 
fase juntament amb Soteras havia mort el 1966), que consistía en 363 habitatges 
disposats en quatre blocs de cinc plantes i tres torres de deu, dotze i setze plantes, 
respectivament.Aquesta etapa es programa amb quatre projectes que incorporaven 
diferents tipus d'habitatges, tal com queda referenciat en el quadre 7.6. El total de 
la fase representava 33.325 m2 de superficie edificada, amb un cost de 102 milions 
de pessetes, aproximadament. 

Ambla fmalitat d'obtenir fmanc;:ament i liquiditat per poder-la tirar endavant, es 
va articular una emissió de cedules hipotecarles per 75 milions de pessetes, dividides en 
títols al portador de deu mil pessetes, amb un interes del 7% i amb data de venciment el 
31 de julio! de 197l.A més, els posseldors de 25 cedules tenien opció a proposar un 
candidat pera l'adjudicació d'un deis habitatges. L'emissió va ser autoritzada el 13 de 
gener de 1969 per l'Instituto de Crédito a Medio y Largo Plazo i per l'INY, i l'emissió al 
públic es va fer el31 de julio! de 1969. 

No sabem si el volum de l'emissió es va col-locar al mercat de forma íntegra o 
si va ser assumida per alguna entitat bancaria o organisme públic; el cert és que va 
representar el22% de l'import de financ;:ament d'aquest grup i va permetre d'acabar
lo el 1971. 

24;. "Proyecto de construcción del segundo barrio, en Badalona". Solidaridad Nacional, 30 de marc; 
de 1963. "Proyecto de viviendas en Badalona, y ampliación en los actuales grupos" Solidaridad Nacional, 27 
de marc; de 1963. 

246. Memoria del Patronato de las Viviendas del Congreso Eucarístico. Ejercicio 1966. Barcelona: 
VCE, 196; (pag.l2). 
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Quadre 7.6. Detall deis diferents tipus d'habitatge de la tercera etapa del grup 
de Badalona, construit pel Patronat deis Habitatges del Congrés Eucarístic 

Habitatges Tipus habitatge Sup. construida Sup. útil 
124 H De 71,9 a 82 m1 15 de 50/60m2 

109 de 60!70 m2 

94 G De 71,5 a 82,8 m2 9 de 50/60m2 

85 de 60/70 m2 

56 F De 87a 88,9 m2 56 de 70/80 m2 

89 De 77a 80,9 m2 1 de 50/60m2 

88 de 60!70 m2 

363 Sup. construida: 33.325 m 2 

Font:"Estudio económico 2• fase". Viviendas del Congreso Eucarístico. Carpeta núm. 23. 
Badalona. Arxiu Diocesa de Barcelona. 

Equipaments mínims per al poligon de Badalona 

Pe! que fa als equipaments, convé ressenyar que el grup va ser equipat amb algunes 
peces basiques que tot seguit ressenyem breument. 

Una escola bressol, creada a partir de la cessió d'un local comercial i una posterior 
ampliació amb un pati adjacent, a la qua! el Patronat concedía una subvenció anual de 
100.000 pessetes. 

Un dispensan, gestionat pels mateixos metges de la Policlínica San Pío X del barrí 
VCE-can Ros, situat en un altre local comercial i al qua! el Patronat es va limitar a condo
nar-ne ellloguer durant cinc anys. 

Una escola de nenes cedida a !'Instituto Religioso de las Hijas de Jesús, que va assu
mir-ne els costos de construcció.247 El Patronat li va concedir una subvenció anual de 
500.000 pessetes. 

Una escoJa pera nens, lo. construcció de la qua! va ser assumida pe! Patronat, amb 
un cost valorat en 4.600.000 pessetes. 

Es va cedir un local comercial a l'associació de velns que es va formar al barrí. 
A l'església parroquial, s'hi destinaren 1.350 m2 compresos dins de la parcel·la 1, 

abans esmentada. El temple ocupava 800 m2 i la resta anava destinada a locals parroquials 
i a l'habitatge del sacerdot. Certament, el Patronat es va limitar a acollir-se als beneficis que 
li atorgava la llei. Un decret del 5 d'abril de 1%2 obliga va l'INV a atorgar, pera la construcdó 
d'esglésies, els mateixos beneficis economics que s'havien concedit al major nombre 
d'habitatges constrults en un polígon. El fmanc;:ament restant del temple va quedar subjecte 
als pagaments de les entrades i als lloguers deis locals comercials de la tercera fase. 248 

247. Es tracta del col-legi Mare de Déu de l'Assumpció, inaugural el 1971. Des deis inicis va estar ges
tiona! perla Congregación Hijas de jesús.Aquesta congregació hl'ia estat fundada a Salamanca, e! S de desem
bre de 1871, per M. Cándida M. de Jesús per tal de resoldre una necessitat urgent de la seva epoca: l'exclusió 
deis ambits de l'ensenyament de la dona i de les classes económicament més debils. 

248. Viviendas del Congreso Eucarístico. Carpeta núm. 24. Parroquia M are de Dé u del Desemparats, 
Badalona. Arxiu Diocesa de Barcelona. 
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Tots els costos deis equipaments van ser assumits pe! denominat Fons d'Obres 
Socials per a Badalona, que el Patronat va crear grilcies a la gestió de les entrades i les 
rendes deis locals comercials del grup.Aquest fons, combinat ambles hipoteques i la 
cessió d'espais i de la gestió a tercers, va permetre una dotació d'equipaments significativa, 
si la comparem amb altres polígons com ara el veí de Sant Roe, constru!t per !'Obra 
Sindical del Hogar. 

Pe! que fa als locals comercials, convé afegir que es constru!ren 2.850 m2 amb un 
cost de 21.600.000 pessetes. El procedirnent d'adquisició va ser per sub hasta i un posterior 
arrendament, o amb la fórmula de venda del local. En tot cas, no es va fer una distribució 
previa deis sol-licitants de botiga amb l'objectiu de crear un barrí autosuficient, com 
s'havia fet al barri V CE-Can Ros. 

Comes pot veure en el quadre 7.7,el Patronat només va aportar 1'11,02% del total 
del finany¡ment, essent els préstecs hipotecaris, firmats fins amb quatre entitats, i 1' emissió 
de les cedules hipotecaries les que assumiren gairebé el total del pagament deis costos; 
costos que, com no podía ser d'una altea manera, repercutien en els futurs propietaris 
deis pisos. 

Aquests propietaris van amortitzar els seus habitatges en un termini de 15 a 20 
anys, a través de quotes que anaven de 540 a 1.900 pessetes, segons el tipus d'habitatge 
i l'any de construcció.A més, aportaren una entrada que per als pisos de la primera etapa 
va ser de 30.000 a 45.000 pessetes, per als de la segona etapa de 90.000 pessetes i per 
als de la tercera etapa de 50.000 a 60.000 pessetes. Comes pot veure, els condicionants 
legals afectaren els pagaments deis futurs propietaris,ja que la segona etapa es va acollir 
a la Uei de renda limitada Grup 1 i la resta van ser habitatges subvencionats.A més, els 
redits que havia de generar l'emissió de les cedules hipotecarles van ser repercutits en 
el cost deis edificis. 

El quadre 7.8 mostea només a grans trets la morfología social del polígon. La 
documentació consultada ens revela que ja en aquells moments el procés d'adjudicació 
s'havia anat simplificant de forma notoria i que l'únic condicionant realment útil per a 
l'obtenció del pis era la possibilitat o no de pagar !'entrada que el Patronat estipula per 
a cada un deis pisos.Tot i així, veiem un predomini deis adjudicataris procedents del sud 
espanyol que segueix, per tant, la logica deis processos migratoris que es produ!en en 
aquells anys. 
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Quadre 7.7. Costos de l'operació i recursos de f"rnan~ament peral grup de 
Badalona del Patronat deis Habitatges del Congrés Eucaristic (sense interessos) 

Costos operació 
Terrenys 34.355.564 PTA 

Obres 299.903.961 PTA 

Cost interessos 112.940.338 PTA 
hipoteques 

Recursos de f"rnan~ament 
Subvenció INV 35.400.000 PTA 
30.000 PTA x habitatge 
Aportació inicial deis 68.983.000 PTA 
futurs propietaris 
Préstec al5,5% en 20 anys 26.080.500 PTA 
(C.A. Provincial Dip. Barcelona) 
Préstec al 5,5% en 20 anys 22.709.520 PTA 
(C.A. Sagrada Familia) 
Préstec al6,5% en 15 anys 16.000.000 PTA 
(C.A. Pensiones) 
Préstec al6,5% en 15 anys 15.000.000 PTA 
(C.A. del Penedes) 
Préstecs de les empreses 2.208.000 PTA 
Interessos hipoteques 112.940.338 PTA 
Cedules hipotecarles 75.000.000 PTA 
Aportació de VCE 49.313.505PTA 
Entrada subhastes botigues 4.335.000 PTA 

Total 447.199.863 PTA Total (sense interessos) 447.199.863 PTA 
Font: Viviendas del Congreso Eucarístico. Entidad benéfico-constructora (1952-1972). 
Barcelona:VCE, 1972 (pag. 23), i Viviendas del Congreso Eucarístico. Carpeta núm. 23, 
Badalona. Arxiu Diocesa de Barcelona. 

Quadre 7.8. Composició sociolaboral i per lloc d'origen del grup de Badalona 
del Patronat de les VCE, construit entre 1963 i 1971 

Administratius 
Professions liberals 
16% 

Obrers 
qualificats 
67% 

Obrers no 
qualificats 
17% 

Catalunya Aragó, Nord i Centre Sud i Uevant 
37% 21% 42% 
Font:Memoria del Patronato de las Viviendas del Congreso Eucarístico. Ejercicio 1975. 
Barcelona:VCE, 1976 (pag. 23). 

Els processos d'irnmigració havien augmentat la població de Badalona, tal com 
mostea el quadre 7.9, en més de 100.000 habitants entre 1950 i 1970. Un fet que sens 
dubte va incidir en la necessitat d'habitatge a la ciutat i que activa la presa de posició de 
1 'Ajuntament de Badalona, presidit en aquells anys per José Torras Trias, pe! que fa a la 
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immigració i als problemes que provocava. I:alcalde, en diverses declaracions a la premsa, 
va intentar pressionar perque un ten; deis habitatges fos destinat als badalonins. 249 

Quadre 7.9. Població i increments per decades a Badalona 

Any Habitatges lncrement % 
1950 61.587 

1960 92.257 30.670 49,80% 
1970 162.888 70.631 76,56% 
1981 127.744 ·35.144 ·21,58% 

Font:VlLI.ANUEVA MALDONADO, R.(Coord.) Conocer Badalona.Ajuntament de Badalona, 
1983 (pag. 72). 

El Patronat d'Habitatges del Congrés Eucarístic va cobrir la necessitat d'habitatges 
en un 2,58%, si atenem la xifra d'habitatges ocupats a Badalona l'any 1998. Un percentatge 
significatiu si és té en compte que pel volum constru1t va ser el segon polígon d'habitatges, 
rere els 3. 758 habitatges del polígon que va fer !'Obra Sindical del Hogar a Sant Roe. 250 

L'actuació al Baix Ilobregat d'Habitatges del Congrés Eucaristic 

A la comarca del Baix Uobregat l'actuació d'Habitatges del Congrés Eucarístic es 
produeix de forma significada en els municipis de Gava i Viladecans, entre 1969 i 1975. 
Es tracta d'una actuació vinculada a !'empresa i a la familia deis Roca, ben relacionada 
amb el Patronat deis Habitatges del Congrés Eucarístic, ja que un deis consellers delegats 
de Roca SA,Josep Maria Vilaseca i Marcet, era també vocal a la junta del Patrona t. 251 

La relació esta va potenciada no només perla personalitat d'aquest advocat, al qua! 
ja hem fet referencia en pagines anteriors, sinó per una trajectória beneficopaternalista 
de la familia Roca en la seva zona d'influencia. D'altra banda, entre 1970 i 1973, el Patronat 
també va realitzar una actuació testimonial, de només onze habitatges, a Sant Feliu de 
Llobregat. Es tracta d'una operació vinculada del tot a la parroquia principal d'aquesta 
població. Un intent similar es va donar a Sant Vi cene; deis Horts, un projecte d'habitatges 

249.Val la pena ressenyar les declaracions de l'alcaldeTorras en aquest sentit:"En principio, de todas 
ellas, se asigna a los badaloneses un pequeño porcentaje pero conjio que las gestiones que están en marcha 
den resultado y puedan quedar satisfechos los legítimos intereses de nuestra ciudad que aspira a que se 
le conceda la tercera parte de las viviendas."RUIZ, P."Viviendas del Congreso y la Obra Sindical del Hogar están 
construyendo grupos de viviendas." Noticiero Universal, 14 d'agost de 1962. 

250. VILLANUEVA MALDONADO, R. (Coord. ). Conocer Badalona. Ajuntarnent de Badalona, 1983 (pag. 75). 

251. Part de la informació d'aquest apartat ha estat extreta de CHECAARTASU, M."Habitatge ¡ catolics. 
Actuacions del Patronato de las Viviendas del Congreso Eucarístico a !'Hospitalet i al Baix Uobregat". Dins El 
franquisme al Baix llobregat. Publicacions de !'Abadía de Montserrat & Centre d'Estudis Comarcals del Baix 
Uobregat, 201 (pag. 411-446). Complementada amb la consulta de Viviendas del Congreso Eucarístico. Entidad 
benéfico-constructora 0952-1972). Barcelona:VCE, 1972, i la documentació de Viviendas del Congreso Eu
carístico, Carpeta núm. 29, Badalona, Rubí, Terrassa i Gava. Arxiu Diocesa de Barcelona. 

170 

que aprofitava una remodelació del centre parroquial, pero que finalment no va ser 
desenvolupat pel Patronat. . _ 

Ja he m vist que, alllarg de la decada deis seixanta, el Patronat de les VCE evoluc10na 
en para!· lel als ritmes de la construcció en l'ambit provincial, i ~s i tot ~n l'ambit regi?nal. 
En aquesta decada,la construcció es desplac;a cap a altres poblaC!ons ~e l ar~ metropoli~ 
per respondre a la demanda d'habitatges que els process?s m1gratons de rece~c10 
generaven, ja que Barcelona comenc;ava a tenir els primers Slffiptomes de _falt~ de ~ol. ~1 
Patronat res pon a aquesta circumstancia, pero ja no com l'entitat :m~ capac1~t 1 solvenCia 
deis anys cinquanta, sinó com un patronat amb dificultats econom1ques ev1dents per la 
manca de vies de financ;ament ciares, enormement subordinat a l'augment del preu del 
material i de la ma d'obra, als canvis de la normativa legal de l'habitatge i, sobretot, ~ la 
competencia d'un cada cop més desenvolupat mercat immobiliari. Des d'aque_sta p~rspectiva, 
el Patronat no tornara a assumir cap obra d'envergadura en aquest penode 1 el 1975, 
veient les dificultats i la impossibilitat de seguir els objectius proposats des de la seva 
fundació, va iniciar el procés de liquidació que culminaría efectivament cap al1977 .. 

Els casos de Gava i Viladecans responen a una iniciativa conjunta entre l'entltat 
beneficoconstructora i !'empresa Roca Radiadores, probablement perque les directrius 
ideológiques del Patronat coincidien ambles d'alguns deis directius i ac~ionistes ,princip~ 
de !'empresa. Una coincidencia que es produeix en u~ moment de cre';:'ement 1 exp~s10 
de la casa, i que tenia uns antecedents amb la creado de l'anomenat Poblado Roca , el 

1958.252 
' • 

De 1950 a 1975, la comarca del Baix Llobregat experimenta un cre1xement 
demogriúlc espectacular, un 380%, molt superior al de la m~tjana cat~a, q~e va ser de: 
75%. 25

3 De tot aquest període, la decada deis seixanta es la ~es expan_s1va ~ B~ Uobreg: , 
126% d'increment, mentre que el Barcelones, saturat, cre!X a un ntme infenor, al 26%. 
Alguns municipis, com ara Sant Joan Despí, Cornella, Castelldef~l~ o Viladecans, en deu 
anys tripliquen la població. Un creixement explicat per ~ saturac1o ~e. Bar~~lona pel que 
fa als espais on acollir nous habitatges i pelllarg proces d'industna~ltza~1~ e~degat als 
anys cinquanta a la comarca, el qua! orienta les successives onades m1gratones 1 els nous 
assentaments industrials cap a les comarques limítrofes a la ciutat de Barcelona, on la 
major disponibilitat de sol feia més assequibles els habitatges,les instaHacions industrials 
i els processos especulatius. .. _ . . 

El creixement demogriúlc de la comarca va tenir una consequenC!a d1recta en la 
construcció d'habitatges:en la decada deis setanta es construien 79.966 habitatges nous, 
el 75% deis existents fms a 1970.Tot i que la lógica ens pot dura pensar que a~ue~ta 
construcció respon a la demanda de la població, sembla entreveure's que les c~~umstanC!es 
especulatives també incidiren en el creixement deis nivell~ de co~strucc10. Una dada 
significativa indica aquesta tendencia: entre 1971 i 19:? hi ha un 1~dex de 2,12 ~ous 
habitants per no u habitatge acabat, una xifra de producc10 molt supe~or a les nece~_st~a~: 
reals. De forma generalitzada,la construcció massiva d'habitatges al Ba!X Llobregat s llllCia 
arran de l'aprovació del Pla d'Urgencia Social pera l'Habitatge a Barcelona, de 1958. 

' ¡ d u· '" o· s Elfi•~nqutS· me al Baix Llobreoat. Publi-252. RUIZ ,M."Viladecans a !'epoca de' esarro tsmo . tn . '" _ -4'(¡ 
cacions de !'Abadía de Montserrat & Centre d'Estudis Comarca!s del BalX Llobregat, 201 (pag. 387 , 9). . 

253. La informació recollida en les linies següents ha estat ~xtreta de CORTE, G.; IS~ M.~-
2
El proces 

de creixement del Baix Llobregat". Dins El Baix llobregat,Arrel num. 2, gener-abril 1982 (pag. 17 3 ). 
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Seguint-ne les directrius, es construiran els polígons de La Marina del Prat de Uobregat i 
el de Molí Nou a Sant Boi de Uobregat. 

També al Baix Uobregat, les Unidades Vecinales de Absorción (lNAS), cread es per 
!'Obra Sindical del Hogar el 1963 pera eradicar el barraquisme de les arees metropolitanes 
de les grans ciutats, desenvoluparen un seguit d'actuacions com ara les de Cinc Roses a 
Sant Boi de Uobregat (amb 1.500 habitatges) i Sant Cosme al Prat de Llobregat (amb 
2.301 habitatges). Fora del marc de les UVAS, !'Obra Sindical del Hogar realitzaril a Martorell, 
el1965,els polígons de Buenos Aires i Paz.A la decada següent,aquest organisme,a través 
de !'Instituto Nacional de Urbanización, construid el polígon de Sant Joan Despí al 
municipi que du aquest nom. 

Quant als promotors privats, caixes d 'esta! vis, coopera ti ves i immobiliaries, arran 
de la Uei d'habitatges de protecció oficial de 1964 i el Plan de la Vivienda de 1961-1976, 
es presentaren com un estímul perque participessin activament en la construcció 
d'habitatges a la comarca. Entre els exemples que es donen en aquells moments destaquem: 
la barriada Roca a Viladecans, promoguda perles empreses Roca Radiadores, SA i Uorell, 
SA, de 556 habitatges; el polígon de Fonollar, a Sant Boi de Uobregat, amb 1.312 habitatges; 
Sant lldefons i Almeda a Cornella; Ramon Uull i Joan Maragall, promoguts per la Ciutat 
Cooperativa, a Sant Boi de Uobregat. 

Amb relació al creixement demogrmc i a la construcció d'habitatges a Gava i 
V!ladecans, l'evolució es mostra paraHela a l'esdevinguda a la comarca en aquells anys, 
tal com es pot observar als quadres 7.1 O i 7 .l L 

Quadre 7.10. Nombre d'habitants de Gava, Viladecans i la comarca del Baix 
Uobregat, entre 1900 i 1980 

1900 1920 1930 1950 196o 1970 1975 1980 
Gava 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 55.671 78.567 96.625 15">.361 351.279 456.737 510.501 
Font: CORTE, G.; ISLA, M.M. "El procés de creixement del Baix Llobregat" A: El Baix 
Llobregat. Arre! núm. 2, gener-abril 1982. p. 17-32. 

Quadre 7.11. Dinamica constructiva de Gava, Viladecans i el Baix Uobregat, 
entre 1970 i 1980 

Habitatges Construits entre 
anteriors a 1970 1971 i 1975 

Gava 7.771 4.221 
Vlladecans 6.705 4.805 
Comarca 107.407 50.169 
Font: CORTE, G.; ISLA, M. M. Op. cit. 

Construits entre Cojunt 
1976 i 1980 d'habitatges 1980 

2.949 14.941 
2.288 

29.797 
13.789 

187.373 

El creixement demografic deis dos municipis entre 1960 i 1970 va ser espectacular: 
el 326% pera Viladecans i el 154% pera Gava, essent el creixement pera la comarca del 
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226%. Pe! que fa al conjunt d'habitatges a Gava, entre 1970 i 1975 va augmentar un 54% 
en relació ambla decada anterior i a Viladecans, el 71, 6%. Un creixement que, com ¡a 
indidvem, res pon al creixement demografic i a la demanda que du associada, pero també 
a mecanismes d'especulació i al ja incipient moviment poblacional intracomarcal ¡de 
Barcelona al Baix Uobregat. Els percentatges d'habitatge així ho donen a entendre: 3,02% 
per a V!ladecans, 2, 77% per a Gava. 

L'actuació del Patronat deis Habitatges del Congrés s'ha d'emmarcar en aquesta 
dinamica de resposta a una demanda d'habitatges accessibles, una resposta que va trobar 
en els municipis de Gava i Viladecans un lloc on produir-se per una coincidencia de 
diverses circumstancies. 

Roca Radiadores, construeix habitatges 

La primera d'aquestes circumstancies són els antecedents d'una empresa, quant 
a la construcció d'habitatges en aquells municipis del Baix Llobregat. Efectivament, Roca 
Radiadores, SA i Uorell, SA decidiren invertir en la compra de 7, 7 hectarees al municipi 
de Viladecans, a prop de la fabrica de la primera, on construlren 566 habitatges que van 
ser entregats el l966.Aquesta operació es va dura terme en compliment del Decret del 
12 de julio! de l955,pel qualles empreses amb més de cinquanta treballadors fiXos havien 
de desenvolupar projectes constructius o bé derivar préstecs a entitats constructores 
per dotar d'habitatges un percentatge deis seus empleats i amb la finalitat de complir el 
termini que pera aixo havia determinat l'INY, dins del quinquenni de 1956 a 1961. La 

construcció del que sera el Poblado Roca havia estat aprovada en un pla parcial de més 
extensió de juny de 1959. 

La urbanització coincidía ambla necessitat de compliment legal d'una norma, amb 
un esperit paternalista fermament arrelat a Roca, pero també amb l'inici d'una expansió 
empresarial d'aquesta fabrica que estava diversificant la seva producció i obrint-se a nous 
mercats i, per tant, amb un major nombre de treballadors en plantilla. 

Pe! que fa a !'empresa, cal afegir que la Compañía Roca Radiadores havia estat 
creada a Gava el 1929.254 Recollia la trajectoria empresarial iniciada el 1910 ambla 
constitució de Viuda de Pedro Roca, un taller mednic que tenia la se u a Manlleu i que el 
1917 es traslladaria a Gava per poder desenvolupar un producte inedit en el mercat 
nacional: el radiador que els Roca havien dissenyat als seus tallers copiant models de 
!'empresa americana American Radiator Co (ArCo). 

Durant els anys vint, !'empresa dirigida per Matías, Martín,Ángela i]osé Roca Soler 
es va consolidar en el mercat nacional, i amb la finalitat de poder produir sanitaris opta 
per fusionar-se amb !'ArCo americana, que era qui tenia la patent mundial pera la fabricació 
de la ceramica vitrificada, base per a la producció de lavabos i sanitaris. Del resultat 
d'aquesta unió va sorgir la companyia Roca Radiadores el25 de juny de 1929. 

Després de la Guerra Civil, i en vista de la prohibició que una empresa estrangera 
tingués més del 25% d'accions de societats espanyoles (ArCo tenia el 51% de Roca), els 

254. La informació sobre aquesta empresa ha estat extreta de FERNÁNDEZ PÉREZ, P." Ángela, Matías, 
Martín,Josep Roca Soler". Dins Los 100 empresarios españoles del siglo XX Madrid: Ed. LID, 2000 (pag. 278-
283). 
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germans Roca van haver de tornar a comprar les accions deis americans i passaren a 
controlar la fabrica.Alllarg deis cinquanta va experimentar un creixement molt rapid i 
va ampliar la producció cap al sector de les aixetes. En aquella decada, Roca aplicava les 
tecniques d'organització científica del treball i les propostes de la Human relations 
aproach, ambla qua! cosa no és estrany que es creés una escola d'aprenents, un economat 
i una asseguran<;a de mala! tia, i que es construlssin habitatges per als treballadors en una 
barriada que encara avui es coneix amb el nom de Poblado Roca. El 1959, !'empresa 
tenia prop de 2.600 treballadors. 

En aquesta evolució, que sempre havia anat encaminada a la diversíficació, Matías 
Roca Soler va intervenir en altres societats que podien fabricar productes que fossin com
plementaris als que ja s' elabora ven des de Roca, i va arribar a ser vicepresident de l' empresa 
d'accessoris Harry Walker, SA. 

Ambla mort de Matías el1959 i d'Ángela el1960,José i Martín Roca Soler iniciaren 
un procés d'expansió sense precedents que, entre 1963 i 1980, els va introduir en els 
mercats de !'aire condicionar i de la ceramica pera paviments i revestiments. El 1978 
tenia fabriques a Sabadell,Alcalá de Henares iAlcalá de Guadaira.A la factoría de Gava, hi 
treballaven 3. 719 obrers, a la de Sabadell, 279, i a la seu de Barcelona, 690. 

D'altra banda, valla pena ressenyar que l'esperit beneficopaternalista deis Roca 
no s'havia desenvolupat només al voltant del món de la seva empresa. Els Roca i, en 
especial, Ángela Roca Soler van transcendir a la comunitat on s'ubicaven i van constituir, 
a la fi deis quaranta, la Fundación San Lorenzo, que va servir entre altees obres, per a 
fman<;ar !'Hospital de Sant Lloren<; de Viladecans, inaugurat el julio! de 1953 i propietat 
d'aquesta fundació fins al traspasa l'INSALUD el 1977; també van sufragar escoles a la 
mateixa població. 255 

El Patronat d'Habitatges del Congrés i els Roca 

Amb !'elevada massa laboral que gestiona va !'empresa Roca, no és desgavellat 
pen~ar que la construcció d'habitatges anés més enlla del possible control disciplinari 
que aixo significava i que desemboqués en l'estabilitat de la plantilla. 256 D'una banda, 
facilitar habitatge era una forma de potenciar i incentivar les relacions entre els 
treballadors i l'empresari, i més si es té en compte que un habitatge era una pe<;a clau 
per a la consolidació d'una unitat familiar estable i, a ser possible, cristiana. Era, per 
tant, una estabilitat que redundava en !'actitud del treballador amb relació a !'empresa 
i mitigava possibles tensions que l'entorn laboral pogués crear. I és coma compliment 
d'aquesta dinamica i per a completar I'obra ja efectuada al Poblado Roca que Roca 
Radiadores recava la col·laboració del Patronat d'Habitatges del Congrés. La persona 
clau d'aquesta vinculació sera l'advocat José María Vilaseca Marcet, vocal de la junta 
directiva del Patronat des de la seva fundació i que estava casat ambTeresa Roca, filia 
d'un deis socis.A més, Vilaseca Marcet era advocat i conseller delegat de !'empresa i, 

255. RUIZ, M. Op. cit. (pag. 397·398). 
256. BABIA."! O MORA,}.Paternalismo industrial y disciplina fabril en España (1938-1958). Consejo 

Económico social, 1998 (pag. !62). 
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com hem vist, per convicció personal, ja que en aquells anys esta va vinculat als corrents 
de la democracia cristiana del país. 

Molt probablement, ell mateix va planificar la construcció d'uns habitatges amb 
el mínim cost pera !'empresa, ambla col·laboració del Patronat i la presencia interposada 
de la Fundación San Lorenzo.A través d'aquesta fundació, entre 1968 i 1969 s'adquiriren 
uns solars de 16.239 m2 de la finca denominada La Boada, situats entre els actuals carrers 
de Castelldefels, Sant Antoni Maria Claret i Ángela Roca. El 1969 es firmava un protocol 
entre el Patronat i aquesta fundació pel qua! aquesta cedía els terrenys pera la construcció 
d'uns habitatges, pero assignava un valor proporcional a les edificacions, el producte de 
les quals havia de servir per abaratir la despesa de la compra d'altres terrenys que el 
Patronat es comprometía a adquirir a Viladecans o a Gava més endavant. 

Els 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 !'última de 50 habitatges i 9locals 
comercials. Els primers 216 pisos s' edificaren en onze blocs que omplien només un ter<; 
de l' espai disponible; la resta va ser ocupada per vials i per zones enjardinades. Deu blocs 
tenien cinc plantes,amb deu pisos per bloc, i l'onze tenia una planta menys i 16 habitatges. 
Pel que fa a les característiques deis pisos, van ser constru!ts 171 habitatges de quatre 
dormitoris, amb 90 m2 de superficie construida i 70 m2 útils, i 45 habitatges amb tres 
habitacions, amb una superficie útil de 61 m2• 

Les obres es van dur a terme en les tres etapes per Construcciones Agbar, SA i el 
projecte l'havia firmat l'arquitecte]oan BarangéTusquets. 

El fman<;ament es va estructurar a través de la Llei d'habitatges de renda limitada, 
categoría Grup 1, per als primers 200 habitatges, una llei que no estipulava cap mena de 
credit a baix interes, pero sí bonificacions tributli.ries, la qua! cosa segurament va permetre 
que la Fundación San Lorenzo invertís en la construcció 7.175 .000 pessetes per als 
terrenys i 16.365.000 pessetes en concepte d'una aportació reintegrable a través de les 
quotes deis usuaris. La resta del cost del grup va ser sufragat mitjan<;ant una hipoteca de 
35 milions de pessetes al6,5% d'interes,amortitzable en 15 anys,i ambles entrades inicials 
deis futurs usuaris que van ser d'entre 75.000 i 85.000 pessetes. 

Amb aixo, el cost fmal per usuari, comptant l' entrada inicial, es va situar entre les 
315.000 i les 335.000 pessetes amb uns pagaments mensuals variables que anaven de les 
1.500 pessetes els cinc primers anys d'amortització de la hipoteca a les 2.500 pessetes 
els últims cinc. 

El grup de 16 habitatges i el posterior de 50 es regularen perla Llei d'habitatges 
subvencionats, la qua! atorgava una subvenció de 30.000 pessetes a fons perdut per cada 
pis constrult i permetia la sol-licitud d'un préstec d'una quantitat equivalent a 2.000 
pessetes el metre quadrat constru!t, amb un tipus d'interes de 6,5%, amortitzable en 16 
anys, i que gestionaren a través de la Caixa d'Estalvis del Penedes. 

Quant a la composició sociologica del grup de 266 habitatges, va quedar tal com 
ens mostea el quadre 7.12. 
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Quadre 7.12. Composició sociolaboral i per lloc d'origen del grup de Gava
Viladecans del Patronat de les VCE 

Administratius 
Professions liberals 
7% 

Obrers 
qualificats 
87% 

Obrers no 
qualificats 
6% 

Catalunya Aragó, Nord i Centre Sud i Uevant 
14% 14% 72% 
Font:Memoria del Patronato de las Viviendas del Congreso Eucarístico. Ejercicio 1975. 
Barcelona:VCE, 1976 (pag. 23). 

Igual que a Badalona, la composició social del grup d'habitatges a Gava i a VJ.!adecans 
es va adaptar perfectament als fluxos migratoris que s'anaven incorporant a la demografia 
de les dues poblacions i que les anaven con.figurant. També cal esmentar la vinculació, 
gairebé en exclusiva, deis pisos constrults a Gava amb la plantilla de la fabrica deis Roca, 
aspecte que pot semblar logic pero que segons la documentació consultada no permet 
una analisi mínimament coherent per !'enorme dispersió de les dades.Tot i aixo, cal dir 
que la família Roca, a través de la participació de tots els seus membres i en nom de 
!'empresa Roca Radiadores, concertaren 160 quotes de soci fundador que donaven dret 
a presentar una instancia per a un possible usuari. Fins i tot, com a anecdota, podem 
ressenyar que el notari i advocat que flfiTiava les escriptures deis pisos de Gava i VJ.!adecans 
va descomptar 100.000 pessetes de la seva minuta per constituir-se soci fundador, pressionat, 
molt probablement, pels Roca. 

Malgrat aquesta aparent acció altruista, l'import aportat pels Roca va ser utilitzat 
inequívocament pe! Patronat pera la construcció del primer grup d'habitatges de Gava 
i reintegrat amb bona part de les quotes que pagaven els propietaris deis pisos. 

L'última obra del Patronat a VJ.!adecans va ser un grup de 188 habitatges, desvinculat 
de 1' empresa Roca pero financ;at, en part, gracies al conveni que es va firmar arran de la 
cessió deis terrenys de Gava. 

Es construí tal com s'expressava a la memoria del Patronat de la següent forma: 257 

"El de Viladecans forma un conjunto de seis bloques aislados con 188 viviendas 
y otro de locales comerciales, ubicados en un terreno de 21.490 m2 del que ocupan 
un 15%, quedando por consiguiente amplios espacios de zona verde. Las viviendas 
son de 3 y de 4 dormitorios, con superficies útiles entre 63 i 81 m2

• El coste medio 
de una vivienda no ha llegado a 600.000 PTA, que los beneficiarios satisfacen 
mediante una entrada inicial de 75.000 a 115.000 PTA y la amortización de un 
préstamo hipotecario concedido por la Caja de Ahorros del Penedés a doce años. El 
proyecto fue realizado por el arquitecto D.juan Barangé Tusquets, quien ha asumido 
la dirección de la obra ejecutada por la empresa de Construcciones Agbar, S.A. La 
financiación del mismo se acogió a la Ley de viviendas de protección oficial del 
grupo 1." 

257. Memoria del Patronato de las Viviendas del Congreso Eucarístico. Ejercicio 1973. Barcelona: 
VCE, 1974 (pag. 11). 
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El volum constructiu que va desenvolupar el Patronat en les dues poblacions del 
Baix Uobregat, Gava i Viladecans, amb relació al total de construccions que s'hi van fer 
entre 1970 i 1975, presenta uns percentatges prou significatius (vegeu quadre 7.13), en 
un context on va prevaler J'acció de les immobiliaries privades que urbanitzaren importants 
zones d'aquestes poblacions,moltes vegades acollint-se a les mateixes lleis que regularen 
l'actuació del Patronat en ambdues poblacions. 

Quadre 7.13. Comparativa entre el total d'habitatges constnüts entre 1970 i 1975 
a Gava i Viladecans i les que construí el Patronat en aquestes poblacions 

Habitatges construits 
entre 1971 i 1975 

Gava 4.221 
Viladecans 4.805 
Comarca 50.169 

Habitatges fets per 
VCE entre 1970 i 1975 

266 
188 
465 

Font: CORTE,G., ISLA, M. M. Op. cit, i elaboració propia. 

El Patronat deis Habitatges del Congrés a Terrassa 

% Hab. totaVhab 
VCE 
6,3% 
3,9% 

0,92% 

L'operativa de la promoció de 327 habitatges realitzada entre 1970 i 1974 aTerrassa, 
en concret al barrí de la Cogullada, s'emmarca dins del procés terminal queja afectava 
l'organització del Patronat deis Habitatges del Congrés Eucarístic.258 

A partir de 1969, els membres de la junta argumentaren les contínues dificultats 
pera la construcció d'habitatges destinats a persones amb econornies Jirnitades.A més, 
criticaren obertament el fet que la seva tasca quedés notablement mitigada pe! mercat 
privat d'habitatges, que anava en augment, i addulen la manca d'incentius per a la 
construcció d'habitatges socials,-tot i la Uei de promoció oficial de 1964, com hi havia 
hagut en anys anteriors. 259 

A més, de forma general, les diverses dificultats al·legades afegides a l'encariment deis 
materials, l'augment del valor del sol i fins i tot de lama d'obra, hi influiran i faran que des 
de la junta es comenci a qüestionar la continultat d'un projecte amb més de 16 anys de vida. 

Molt probablement, la iniciativa de Terrassa sorgeix d'alguns deis membres de 
!'Asociación Católica de Dirigentes vinculats amb aquesta població; cal recordar que s'hi 
havia constitult una secció, igual que a Sabadell, Manresa i Vic.260 D'altra banda, és una 
iniciativa immobiliana que recull una certa tradició de patemalisme empresarial en el 
camp de l'habitatge, queja s'havia anat desenvolupant en la decada precedent a Terrassa 
a través de la societat Viviendas de Tarrasa, SA (VITASA). 

258. Un versió d'aquest apartat es pot consultar a CHECAARTASU,M."L'activitat del Patronato de las 
Viviendas del Congreso Eucarístico a Terrassa". Dins TERME, Revista del Centre d' estudis histories de Terrassa, 
21,2006. 

259. Memoria del Patronato de las Viviendas del Congreso Eucarístico. Ejercicio 1969. Barcelona: 
VCE, 1970 (pag. S-6). 

260. MANENT SEGIMON,A."Associació católica de dirigents". Dins Diccionari d'Historia Eclesiilstica 
de Catalunya. Barcelona: Ed. Claret, 200 l. Vol. 1 (pag. 154·155). 
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Es tracta,sens dubte, d'un intent més de donar resposta a !'alta demanda d'habitatge 
que existía a Terrassa en aquells anys. 

Efectivament, el municipi egarenc, tal comes pot veure en el quadre 7.14, havia 
incrementat la població de forma notable al llarg deis anys cinquanta i especialment a 
partir de la segona meitat de la decada deis seixanta. Igualment, les taxes d'immigració 
donaven elevats contingents anuals, que eren un deis principals factors que generaven 
aquest creixement demogriúic. · 

Aquests increments de població havien augmentat la necessitat d'habitatges de 
forma urgent,ja que el deficit s'arrossegava des de comen¡;:ament del segle xx.261 Aquesta 
mancan¡;:a s'evidenciava ambla atapeünent d'alguns espais suburbials en el nucli tradicional, 
com la Riera de les Arenes, Ca n 'Anglada, Can Boada, i La Maurina, 262 atepeünent que, en 
forma d'habitatges autoconstru!ts i amb for¡;:a exemples de barraquisme, s'havia anat 
donant alllarg deis anys cinquanta i seixanta, i quqe havia provocat for¡;:a problemes. 263 

Quadre 7.14. Evolució de la població de Terrassa entre 1965 i 1980 

Any 
1950 
1960 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 

Població total 
58.880 
92.234 

117.922 
123.112 
127.814 
130.549 
133.222 
138.697 
142.501 
146.971 
149.872 
153.226 
161.679 
165.077 
157.442 
160.403 
162.108 
155.360 

Immigració 

3.378 
2.564 
2.695 
1.721 
2.215 

501 
2.077 
2.661 
2.470 

651 
2.074 

1.385 
1.323 

Font:Ajuntament de Terrassa, Serveis Gen erais. Centre d'Estudis Demogriúics. 

261. DOMINGO, M. M."Terrassa i les seves cases barates: la solució idónia davant la manca d'allotjaments 
obrers?". Dins Terme, 15 (novembre de 2000). DOMINGO, M. M."l.a limitada resposta de la societat sabadeUenca 
davant la 1egislació sobre cases barates a SabadeU, Terrassa, Baracaldo i Portuga1ete ( 191 1 -1936) ". Dins Arra
bona, 21, Sabadell, 1997. SAVALLS ORTIZ, C."I:espai en les cases d'obrers: dues promocions de Terrassa (anys 
vint i anys seixanta). Dins V jornades d'arqueologia industrial de Catalunya. Barcelona, 2002 (pag. 235-250). 

262. MARCET, X. (Coord.). Historia de Terrassa. CoHecció Papers de Ciutat, l.Ajuntament deTerrassa, 

1987. 
263. SAVALLS ORTIZ, C. Op. cit. (pag. 243-244). 
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Les actuacions del sector públic només havien servit per pal-liar el problema de 
forma limitada. Entre aquestes actuacions cal esmentar les desenvolupades per l'entitat 
municipal Patronato Pro-Viviendas Económicas, creada el 1939 i d'escassa actuació i, 
sobretot, !'Obra Sindical del Hogar amb els grups Egara de 1952, el de Montserrat de 1955 
i el polígon de Sant lloren¡;, constru!t sobre els terrenys que l'Ajuntament terrasenc havia 
adquirit el 1956 i finalitzada a mitjan decada deis seixanta, després d'una última etapa, 
incentivada perles riuades de 1962. 264 

Aquesta limitació en l'actuació pública queda evidenciada quan el1964 un estudi 
sobre la problematica de l'habitatge a la ciutat alertava que encara calia construir 5.370 
pisos per cobrir el deficit existen t. 265 

Aquest deficit i !'alerta que havia concitat pe! que representa va per a grups ¡ 
persones vinculats a l'Església egarenca va provocar l'aparició d'algunes propostes 
constructores benefiques, com ara el Patronat Don Felipe Rinaldi, deis salesians; l' empresa 
VITASA i el Patronat deis Habitatges del Congrés Eucaristic. 

Quant a l'actuació del Patronat Don Felipe Rinaldi cal dir que el seu origen torna 
a posar en relació una comunitat de feligresos ambla resolució activa de la falta d'habitatge. 
Efectivament, a mitjan decada deis cinquanta, des de la parroquia de la Sagrada Familia, 
un grup de feligresos va crear una entitat beneficoconstructora que amb prou feines va 
superar !'etapa fundacional. Tot i aixo,Josep Sallares i Baiget, Mane! Tobella i Marcet i 
Mane!Torrents, tres coneguts ciutadans deTerrassa, exalumnes deis salesians i responsables 
d'aquesta comunitat en algun barrí d'autoconstrucció com La Maurina, decidiren posar
se en contacte amb el Patronat Don Felipe Rinaldi, una entitat beneficoconstructora 
valenciana que també actuara a Girona i que només edificava en indrets amb presencia 
d'exalumnes salesians. 

El1962, aquest Patronat construir3. 55 habitatges als carrers Blasco de Garay, Núria 
i Doctor Salva, que seran ocupats per damnificats de la riuada de 1962.266 

Amb relació a Viviendas deTarrasa, SA (VITASA) cal assenyalar que es tractava d'una 
empresa constituida el7 de febrer de 1962 amb l'assessorament de Viviendas de Sabadell, 
SA (VISASA), promoguda per empresaris lligats a !'Asociación Católica de Dirigentes de 
Sabadell. En el cas de VITASA, esta va integrada per una vintena de socis, molts lligats a la 
delegació terrasenca d'Associació Catolica, pero també aAcció Catolica deTerrassa.Aquest 
sera el cas, per exemple, del president, Francesc Escudé i Comas, que també ho sera 
d'Acció Catolica. Caixa d'Estalvis deTerrassa també s'incorpora al consell accionarial amb 
un 24,8% del capitai.267 

Era, dones, una iniciativa que conjugava el paternalisme empresarial, l'acció 
immobiliaria i la funció creditícia indispensable per dur-la a terme, no tant amb l'interes 

264. BlAI, E Sant Lloren~. Terrassa. CoHecció els barris d' ADIGSA, núm. 42. Barcelona: Generalitat de 
Catalunya, 1995. 

265. MIRANDA, P. El problema de la vivienda en Tarrasa. Soluciones actuales y especial importancia 
humana de las cooperativas.Escuela de Formación Social Sabadell·Tarrasa.Terrassa, 1964 (pag. 57). 

266. 1nformació proporcionada per MORERA,]. A. "Compromís amb l"habitatge social". Dins Acció so

cial de l'Església a Terrassa. Fundació Torre del Palau (en elaboració). 
267. Informació proporcionada per MORERA,]. A. Op. cit. 
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per maximitzar el benefici sinó per solucionar un deficit, el de la manca d'habitatge, que 
incidía en altres aspectes economics i socials. 

VITASA va desenvolupar més de 2.900 habitatges a les decades deis seixanta i la 
primera meitat deis setanta; va construir els grups San CristOfol, Núria, Gibraltar, Santa 
Eulalia i Guadalorce, i va plegar el 1990. 

Pe! que fa al Patronat deis Habitatges del Congrés, les primeres notícies amb relació 
a la voluntat de construir habitatges aTerrassa daten de 1970,quan es realitzen les primeres 
gestions pera la compra d'uns terrenys als voltants deis carrers Joaquín de Sagrera, Royo 
Vilanova (actual Francesc Layret) i la carretera de Martorell. Es tractava d'uns terrenys 
que es presenta ven com "una oferta en muy buenas condiciones económicas". 268 

La gerencia del Patronat ja havia calculat que en aquells terrenys es podrien construir 
uns 350 habitatges que,segons la memoria de l'entitat de 1970,eren"objeto de la solicitud 
del cupo del corriente año, además, probablemente, de un número más reducido de 
viviendas en alguna otra población." 

Efectivament, el sistema de quotes del Ministeri d'Habitatge, aplicat per institucions 
o empreses ¡ per poblacions, determinava les possibilitats de construcció d'habitatges 
acollits a la Llei d'habitatges de protecció oficial, en qualsevol de les variants. El procés 
de venda es va tancar ja el 1971, igual que la redacció deis projectes arquitectonics, firrnats 
per l'arquitecte municipal deTerrassa,Juan Baca Pericot. 

Més endavant, es va procedir a l'adjudicació del procés de construcció deis edificis, 
que havien estat dividits en dos grups per al desenvolupament adrninistratiu. El primer, 
de 228 habitatges, se situava a l'avinguda Joaquín de Sagrera, 3-15, cantonada amb la 
carretera de Martorell, 133 A-133E. El segon, amb 104 habitatges, estava al carrer Royo 
Vilanova a tocar del carrer Joaquín de Sagrera. El primer va ser adjudicat a !'empresa 
ECISA Construcciones, SA i el se~on a la constructora Grau Sala, SA, de Manresa. 

El preu deis pisos269 

El preu deis pisos oscil·Ia entre les 955.000 i les 425.000 pessetes, segons les 
dimensions, que anaven deis gairebé 90 m2 als poc més de 50 m2

. Evidentment, la superficie 
redundava en el dlcul de la quota mensual a pagar pe! pis durant un període que va 
quedar determinar en quinze anys. 

268. Memoria del Patronato de las Viviendas del Congreso Eucarístico, 1970. Barcelona, 1971 (pag. 

17). 
269.1nformación extreta de Viviendas del Congreso Eucarístico. Carpeta.A/tres projectes.Arxiu Dio-

cesa de Barcelona. 
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Quadre 7.15. Preus deis habitatges del grup de Terrassa (c. Royo Vilanova) 
construit pel Patronat deis Habitatges del Congrés Eucaristic 

Tipus Habitatges Dormitoris Sup. Util PreuPIA Entrada Quota mensual 
amort. 

(171 mesos) 
A 12 4 71m2 575.000 PTA 150.000 PTA 4.430 PTA 
A-l 4 4 71 m' 550.000 PTA 125.000 PTA 4.430 PTA 
B-1 14 3 57m2 450.000 PTA 115.000 PTA 3.490 PTA 
B 72 3 57 m' 460.000 PTA 125.000 PTA 3.490 PTA 
C 2 3 52 m2 425.000 PTA 100.000 PTA 3.390 PTA 
Font:"Estudio económico grupoTarrasa". Viviendas del Congreso Eucarístico. Carpeta 
núm. 29.Badalona, Rubí, Terrassa i Gava.Arxiu Diocesa de Barcelona. 

Quadre 7.16. Preus deis habitatges del grup de Terrassa (Av. Joaquín Sagrera) 
construit pel Patronat deis Habitatges del Congrés Eucaristic 

Tipos Dormitoris Sup. útil PreuPTA EntradaPTA Quota mensual 
amort. 

(171 mesos) 
A-1 4 76m2 850.000 PTA 200.000PTA 6.880 PTA 
A-2 5 89m2 955.000PTA 250.000PTA 6.880 PTA 
A 4 75m2 650.000 PTA 150.000 PTA 5.210 PTA 
e 3 62m2 620.000 PTA 120.000PTA 5.210 PTA 
o 3 70m2 520.000PTA 100.000PTA 4.380 PTA 
Font:"Estudio económico grupoTarrasa". Viviendas del Congreso Eucarístico. Carpeta 
núm. 29.Badalona, Rubí, Terrassa i Gava.Arxiu Diocesa de Barcelona. 

Com en els altres grups constrults fins al moment, la quota mensual a pagar pe! 
propietari inclola la hipoteca a 15 anys que, globalment per a tota la promoció, havia 
contret el Patronat amb la Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros. L'entrega deis 
pisos es va realitzar a partir del primer trimestre de 1975. 

El cost total del grup, segons les anotacions comptables en l'immobilitzat del 
Patronat deis Habitatges del Congrés Eucarístic, va ser de 352.163.398 pessetes,270 quantitat 
que representa el 18,89% del valor de l'immobilitzat de l'entitat, un senyal inequívoc del 
cost real de la promoció terrassenca amb relació a les altres, pero sobretot la mostea 
palpable de l'encariment de costos que havia patit la construcció a la fi deis seixanta i 
inici deis setanta. Hem d'afegir que aquest encariment va ser degut, segons que sembla, 
a un seguit d'obres previes que es deurien realitzar per tal d'assegurar els fonaments deis 
edificis, ja que el terreny presenta va anomalies i defectes de qualitat. 271 

270.Memoria del Patronal deis Habitatges del Congrés, 1974 .Barcelona, 1975 (pag.19). 
27l.Memoria del Patronato de las Viviendas del Congreso, 1973. Barcelona, 1974 (pag. 12). 
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Quant als propietaris d'aquest grup,es presentaren un nombre notable de soHidtuds 
per obtenir els habitatges. Les condicions imposades pe! Patronat eren senzilles: tenir-ne 
necessitat; residir a Terrassa i comptar amb possibilitats economiques per al pagament 
de les quotes. No creiem que s'establís cap procés de selecció previa, com els que sí que 
es van donar en les primeres promocions que el Patronat construí. Tot i aixo, en la 
documentació del Patronat es presenta una selecció del personal com la que ens mostra 
el quadre 7.17.272 

Quadre 7.17. Composició sociolaboral i per lloc d'origen del grup de Terrassa 
del Patronat de les VCE 

Administratius 
Profcssions liberals 
16% 

Obrers 
qualificats 
72% 

Obrers no 
qualificats 
12% 

Catalunya Aragó, Nord i Centre Sud i Uevant 
23% 14% 63% 
Font:Memoria del Patronato de las Viviendas del Congreso, 1974. Barcelona, 1975 (pag.24). 

Comes pot observar, igual que el grup de Badalona i el de Gava-Viladecans, la 
composició social del grup d'habitatges de Terrassa es va adaptar perfectament a la 
immigració que provenía d'Andalusia, i que s'instal·lava en els municipis de l'area 
metropolitana de Barcelona. 

Cal esmentar que la immigració que arribava a Terrassa procedent d'Andalusia 
significava el63,3% del total que venia el1962, i que en barris com el de Les Arenes pujava 
al 64,5% deis velns el 1964.273 

Finalment, convé anotar que el volum d'habitatges constrults pe! Patronat deis 
Habitatges del Congrés, logicament, es va afegir als constrults en aquells anys a Terrassa. 
Segons el cens d'habitatges,entre 1968 i 1970 es construlren 8.783 habitatges nous a la 
ciutat. 274 A l'inici de la decada deis setanta s'havia arribat als 37.866 habitatges, ambla 
qua! cosa les promocions del Patronat van ser minoritaries en relació amb el total de les 
construldes en aquells anys, ja que representen el 3,68% i encara inferior si es té en 
compte el total del pare d 'habitatges. Es va tractar, dones, d'una acció puntual fruit d 'unes 
circumstancies específiques i gens planificada. 

L'actuació a Rubí, Habitatges del Congrés i Hispanomotor, SA 

Coincidint en el temps amb el desenvolupament de la promoció de Terrassa, el 
Patronat deis Habitatges del Congrés construí, sobre 1.319 m 2, 28 habitatges en tres blocs 
unitaris de quatre plantes a la cantonada deis carrers Monturiol i Miguel Servet de Rubí. 

272. Memoria del Patronato de las Viviendas del Congreso, 1974. Barcelona, 1975 (pag. 24). 
273. SAVALI.S ORTIZ, C. Op. cit. (p:ig. 242-243). 
274. BOIX GENÉ,]. Terrassa. 1877·1977. Cien años de urbanismo. Caixa d'Estalvis deTerrassa, 1977 

(p:ig. !06 i següents). 
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Els terrenys havien estat cedits per !'empresa Hispanomotor, SA, ubicada a Rubí¡ 
constituida després del tancament de la Hispano Villiers el1960. Es tractava d'una empresa 
dedicada a la fabricació de motors per a microcotxes, maquinaria industrial, agrícola i 
motors per a nautica, i tenia la distribució en exclusiva per a Espanya de la italiana 
Lombardini. 275 

El president i conseller delegat era l'empresari Ramon Pintó Oliveras, 276 que figurava 
a la nomina de vocals del Patronat; al qua! s'havia incorporal a mitjan decada deis seixanta. 
També sera vocal de la junta de !'Asociación Católica de Dirigentes elegida el1964. Cal, 
dones, considerar-lo el nexe d'unió entre les dues entitats. 

L'empresa esmentada, ubicada a Rubí, va cedir els terrenys, en compliment de la 
norma de julio! de 1955; si bé aquesta norma havia estat derogada després de l'aprovació 
de la Llei d'habitatges de protecció oficial; quedava recollida en l'article 22 del seu 
reglament i era encara vigent i d'aplicació. 

A mitjan 1970, el projecte arquitectonic dissenyat per Agustín Batalla Rodón és 
presentat a l'INV per a l'aprovació, ja que els 28 habitatges que s'anaven a construir 
s'acolliran al grup 1 de la Llei d'habitatges de protecció oficial. 

Es dissenyaren set ti pus diferents d'habitatges: 24 amb tres habitacions i les quatre 
restants, destinades a families nombroses,de quatre habitacions. El detall era com s'apunta 
en el quadre 7.18. 

Quadre 7.18. Preus dels habitatges del grup de Rubí construit pel Patronat dels 
Habitatgcs del Congrés Eucarístic 

Ti pus Habitatges Dormitoris Sup. útil Preu Entrada Préstec 
Empresa terreny 

A 4 3 66m2 540.000 PTA 85.000 PTA 55.000 PTA 
B 4 3 66m2 540.000PTA 85.000 PTA 55.000 PTA 
e 4 3 67m2 550.000PTA 95.000 PTA 55.000 PTA 
D 4 3 65m2 530.000PTA 75.000 PTA 55.000 PTA 

4 3 75m2 620.000PTA 155.000 PTA 65.000 PTA 
F 4 3 70m2 575.000PTA l15.000 PTA 60.000PTA 
G 4 4 80m2 660.000PTA 190.000PTA 70.000PTA 
Font:"Estudio económico grupo Rubí". Viviendas del Congreso Eucarístico. Carpeta 
núm. 29. Badalona, Rubí, Terrassa i Cava. Arxiu Diocesa de Barcelona. 

275. L'empresa va ser absorbida ell999 perla italiana Lombardini i es va crear Lombardini España,SA, 
avui ubicada a Mallorca. Pe! que fa a les instal·lacions del polígon Can]ardí de Rubí, entre 2003 i 2004, els 3.000 
m van ser reformats per instaHar·hi oficines o lofts industrials.Registro mercantil de Barcelona T 5050, L 4363, 
F S!,S 3, H 3411,1/A 76 (19/03/1990). 

276.Aquest empresari ha vincula! gran part de la seva trajectoria professional a empreses relacionades 
ambla fabricació de motors o complements mec:inics. Figura coma conseller delegat en els conseUs d'admi· 
nistració d'Hispanomotor, SA, Lombardini España, SA (1990-2003), TRW automotive España, SL (1995-2000), 
Lucas España, SL (1993·1999), Del phi Diesel Systems, SL (1996-1999), Compañía española de sistemas aeronáu
ticos, SA (1991-1999), Borax España, SA (1992-1998), Lucas Girling,SL (1993·1997), Productora de minerales 
industriales, SA ( 1993·1994), Lucas Service España, SL (1993), Desarrollos electrónicos y telecomunicaciones, 
SA (1990) i Trup, SA (1992·1996). Entre 1971 i 1975 va formar part de la junta directiva del Cercle d'Economia. 
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El projecte va ser adjudicat a Construcciones Roig, SA, i el cost fmal estimat va ser 
de 16 milions de pessetes, que es van fman<;ar tal com s' expressa en el quadre 7.19. 

Quadre 7.19. Costos de l'operació i recursos de f'man~ent peral grup de Rubí 
del Patronat deis Habitatges del Congrés Eucaristic (sense interessos) 

Costos de l'operació 
Terrenys 1.660.000 PTA 

Obres 14.340.000 PTA 

Recursos de f'man~ament 
Aportació inicial deis futurs 
propietaris 
Préstecs de les empreses 
Préstec al 6,5% en 15 anys 
(C.A. Pensiones) 

Total (sense Total (sense 

3.280.000 PTA 
1.660.000 PTA 

11.060.000 PTA 

interessos) 16.000.000 PTA interessos) 16.000.000 PTA 
Font:"Estudio económico grupo Rubí". Viviendas del Congreso Eucarístico. Carpeta núm. 
29,Badalona, Rubí, Terrassa i Gava.Arxiu Diocesa de Barcelona. 

Pe! que fa a l'adjudicació, sabem que va ser gestionada pe! Patronat, pero atenent 
exdusivament les diverses peticions que van fer els treballadors de !'empresa Hispanomotor, 
SA, als quals anava dirigida aquesta promoció que va ser entregada el 1973. 

Les últimes actuacions a l'area metropolitana de Barcelona 

Com citavem abans per a la ciutat de Barcelona, les últimes operacions que va des
envolupar el Patronat en diverses poblacions del Maresme, el Valles i el Baix Llobregat 
van estar associades a alguna parroquia que disposava d'un solar, on de forma majoritaria 
es volien construir unes dependencies parroquials d'ús cívic o social i que permetien la 
construcció d'habitatges, en alc;:ada o bé de forma adjacent. Excepcionalment, fora de 
l'ambit de l'area metropolitana i a petició d'una empresa de la població, es desenvoluparen 
dues petites promocions a Puig-reig.Tot seguit detallem totes aquestes operacions. 

Cabrera de Mar 

Sobre un solar de 3.265 m2, propietat de la parroquia de Cabrera de Mar, es 
construi:ren 40 habitatges distribults en cinc blocs. Cada pis tenia quatre habitacions i 
una superficie construida aproximada de 92m2• El projecte va ser realitzat per l'arquitecte 
Joaquín Batlle de Moragas i executat per Construcciones Roig, SA. El cost aproxirnat va 
ser de 24 milions de pessetes i per sufragar-lo es va contractar un préstec amb la Caixa 
d'Estalvis Laietana de 600.000 pessetes per habitatge a deu anys. Segons les memories 
del Patronat, el projecte no es va dura terme per solucionar un problema de falta d'habitatge 
sinó perdonar una sortida a un solar sense edificar propietat de la diocesi. 277 

277.Memoria del Patronato de las Viviendas del Congreso, 1974. Barcelona, 1975 (pag. 12). 
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Sant FeUu de Llobregat 

Sobre el terreny de l'antiga casa rectoral, entre 197 4 i 1976 s 'aixecaren uns edificis 
amb onze pisos i un local comercial -avui ocupat per una oficina bancaria- que, una cop 
venut, va servir per costejar unes dependencies parroquials. El projecte del bloc de pisos 
va ser realitzat per l'arquitecte Ignacio Maria Serra Goday i executat pe! constructor de 
Sant Feliu de Llobregat,Juan Ximenis. La superficie total construida va ser de 2.344 m2 i 
les hipoteques deis pisos gestionades perla Caixa d'estalvis del Penedes. 

Teia 

Sobre uns terrenys també propietat de la parroquia s'efectua durant l'exercici de 
1975la construcció d'un bloc de 24 pisos idos locals comercials,amb unes dependencies 
parroquials armexes. El projecte va ser elaborat per Joaquín Suñer Pellicer i Luis Carlos 
Ferrer Montseny i adjudicat a Construcciones Roig, SA. Es tracta d'habitatges amb més 
de 100m2 de superficie útil i de tres i quatre habitacions, pagats mitjanc;:ant la concessió 
d'hipoteques de la Caixa d'Estalvis Laietana. 

Puig-reig 

Es tracta d'un parell de promocions edificades entre 1972 i 1976 sobre uns terrenys 
cedits per una empresa de la població. Una amb 36 habitatges i altra amb 24. Els arquitectes 
van ser José Miguel Serra de Dalmases i Luis MariaAragó Cabañas. Els habitatges s'acolliren 
a la Llei d'habitatges de protecció oficial grup 2 subvencionades. 

MoUet 

És !'última promoció del Patronat, de no u executada sobre terrenys parroq uials, ¡ 
que va consistir en l'edificació de 8.746 m 2 distribults en 76 pisos de quatre habitacions, 
segons el disseny de Juan Estevan i deJaimeAvellaneda,adjudicats a Construcciones Roig, 
SA. 
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Capíto18 
Habitatges del Congrés, 
arquitectura i urbanisme --·--



Una visió general 

És del tot necessaria una aproximació a !'arquitectura i a l'urbanisme de les 
promocions immobiliaries del Patronat deis Habitatges del Congrés Eucarístic. 278 Es 
caracteritza per les formes d'inserció en la trama urbana de les diferents promocions, 
especialment la desenvolupada a les illes de carrers que avui conformen el barrí del 
Congrés de Barcelona, sense cap mena de dubte la promoció més gran i amb més superficie 
constnüda de totes les que va fer el Patronat, unes setze hectarees i mitja.Aquesta dimensió 
va fer que molts articulistes de premsa que van seguir l'evolució del grup d'habitatges 
l'adjectivessin de petita ciutat o no u barri de Barcelona. 279També és aquest conjunt, com 
cap altre deis construi:ts, el que ha aixccat més intcres d'arquitectes i urbanistes. 280 

Pe! que fa a les altres promocions que va desenvolupar l'entitat beneficoconstructora, 
van ser de menor dimensió; a la Bordeta, Badalona, Gava i Terrassa van ocupar d'una a sis 
illes de carrers, amb una disposició urbanística de menor extensió i importancia que la 
que es va fer a la primera promoció.Tot i aixo, en gairebé tots aquests casos es va buscar 
!'obertura d'espais entre els edificis construi:ts ambla planificació de places o de zones 
verdes. En molts deis grups, aquests espais intersticials es van omplir amb equipaments, 
ja fossin escolars, ja fossin vinculats a la parroquia. En els casos esmentats i pe! que fa a 
la trama urbana adjacent, no se'n va resoldre la situació d'una forma especial; estaven 
proxims a vies que o bé eren recents o bé s'obrien expressament fins que l'abarrotament 
progressiu de l'espai urbanitzable generés els punts de connexió amb els nuclis urbans 
més proxims.Així va ser a la Bordeta, on la promoció d'habitatges del Congrés es va situar 
al voltant d'una illa de carrers connectada al nucli de la Bordeta i al de Sants pe! carrer 
Gava i la seva continuació, el carrer Constitució. I també en el grup de la Mare de Déu 
de la Soledat de SantAndreu, en una illa de carrers amb dos costats oberts, sense edificar 
i connectats amb el nucli urba de l'antic municipi de SantAndreu pe! carrer de SantAdria. 
En tots dos casos, l'espai central va ser ocupat amb una església, i amb una escola peral 
cas de SantAndreu. 

Una situació similar va passar a Badalona, per dimensió, el segon grup deis construi:ts. 
La disposició basada en blocs aillats i que ocupa ven sis illes permetia la possibilitat d'amplis 

278. Sobre el projecte arquitectonic deis habitatges del Congrés, vegeu SOTERAS MAURI,J. M. "Vivien· 
das del Congreso Eucarístico". Dins Cuademos de Arquitectura y Urbanismo, 25, Ir trimestre de 1956. MAC. 
KA Y, D. "Las Viviendas del Congreso Eucarístico". Dins Cuademos de Arquitectura y Urbanismo, 61, 1965. 

279. Es tracta d'una adjectivació promoguda pe! mateix Modrego i pe! Patronat: en els primers anys 
de vida utilitza tot sovint en els escrits el terme de "pequeña ciudad de VCE". Vegeu Memoria del Patronato 
de las Viviendas del Congreso Eucarístico. Ejercicio 1955. Barcelona:VCE, 1956 (pag. 13).Sembla logic pensar 
que la idea arribés als mitjans de comunicació. Per posar alguns exemples, citem PEDRET MUNTAÑOLA,]."El 
nuevo barrio de Viviendas del Congreso es una espléndida realidad". La Vanguardia Española, 26 de gener de 
1955;"El prelado de Barcelona quiere que las viviendas del Congreso sean una ciudad modelo". Ecc/esia, 706, 
22 de gener de 1955. 

280. Pe! que fa a aquest interes, cal citar les notes relatives a aquest polígon d'habitatges a: GONZÁLEZ, 
A. i !.ACUESTA, R. Barcelona, 1929-1994. Guía de arquitectura. Barcelona; Editorial Gustavo Gili, 1995 (pag. 
52) i HERNÁNDEZ.CROS,J. E., et alii. Guía de arquitectura de Barcelona: 1716-1977. Publicaciones del COAC, 
1977. 
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espais intersticials que s'anirien omplint amb alguns equipaments escolars i una parroquia. 
Aquest grup estara connectat al centre de Badalona per la carretera de Madrid a Franc;:a. 

El mateix succeiril a la promoció que es construiril aTerrassa centrada a l'entorn 
d'una illa de carrers i connectada al centre de la població a través de la carretera de 
Martorell. 

Pe! que fa a les altres promocions, són totes de petit volum i sense incidencia en 
la determinació d'un urbanisme concret. En molts deis casos,són propietat d'una parróquia 
o de 1 'Església que, simplement, com una pec;:a urbana més, es van omplir amb la promoció 
edificada pe! Patronat.Aquest sera el cas del grup de quaranta pisos constrults en l'entorn 
de la parroquia de Santa Engracia de Verdum; el de Sant Feliu de Uobregat, amb l'edifici 
constrult al carrer Sors, vinculat a la parroquia de Sant Miquel deis Sants, i el de Cabrera 
de Mar. Un esment especial mereixen els grups edificats a !'Hospitalet, les promocions 
fetes a Sant Martí, als carrers Bilbao i Concili deTrento, i a Rubí, que sense ser blocs ai1lats 
ocupen un costat o dos d'una illa, en velnatge amb edificacions de similars característiques 
funcionals pero construldes per altres promotors. 

Per acabar, cal assenyalar la disposició a l'entorn d'una mena de pati del grup que 
es construiril a Vilassar de Mar. Probablement, es tracta de la promoció morfologicament 
més allunyada de totes les que desenvolupara el Patronat. Són vint habitatges de planta 
baixa amb teulada a doble vessant i pati al darrere que volen recordar alguns deis grups 
de cases obreres constrults abans de la guerra. Pe! que fa a la trama urbana, la situació és 
encara avui excentrica del nucli central de Vllassar, tot i la seva proximitat a la carretera 
de Barcelona a Franc;:a, !'actual N-II. 

VCE-Can Ros, urbanisme per a un barri 

Així dones, sembla realment adequat parlar d'un programa urbanístic concret 
només per al primer deis grups constrults pe! Patronat deis Habitatges del Congrés 
Eucarístic, el denominar, seguint la propia nomenclatura, V CE-Can Ros. Segons !'urbanista 
Amador Ferrer, estava situat en:281 

"Uns terrenys situats en un sector encara per urbanitzar, situat entre l'avinguda 
Meridiana i el passeig Maragall. La proximitat de trames urbanes antigues o recents 
i la posició urbana del polígon, a la periftria de l'Eixample Cerdii, li donava unes 
bones e:xpectatives futures d'integració a la ciutat, i millorava considerablement, la 
localització de la majoria dels polígons anteriors." 

Efectivament, es tractava d'uns terrenys rurals, propietat, com hem vist, de la familia 
Ros i de Ramis, els hereus de la quall'havien rebut el 1947 de mans d'Ignasi de Ros Puig. 
Esta ven situats al voltant de la masia de Ca 1' Armera o Can Ros, propietat d'aquesta familia. 

Pe! que sembla, alllarg de l'any 1952 es van dura terme tot un seguit de gestions, 
amb ]osep Maria de Porcioles de mediador, perque el Patronat adquirís aquells terrenys, 
gairebé setze hecrarees i mitja a prop de la trac;:a de l'avinguda Meridiana i del passeig 
Maragall. Les dues vies asseguraven una connexió amb el centre de la ciutat, pero també 
amb el nucli de l'antic municipi de SantAndreu. L'adquisició es va fer en diferents etapes; 
la primera, el 30 de maig de 1952. 

281. FERRER A.lXALÁ,A. Els polígons de Barcelona. Edicions de la UPC, 1996 (pag. 65). 
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El28 de novembre de 1952,Joan Vida! Gironella, president del Patronat de les VCE 
presentava a l'Ajuntament el plano! "de replanteo de alineaciones que afectan a los 
terrenos de Viviendas del Congreso Eucarístico en la finca de los herederos de Ignacio 
de Ros", en el qua! es feien constar els principals carrers del futur polígon d 'habitatges 
que es volia construir. L' eix central de la urbanització venia determinar per un carrer llarg 
que connectava pe! nord el nucli urba de Santa Eulalia de Vilapicina, ésa dir, !'actual plac;:a 
Virrei Amat. Pe! sud, enllac;:ava amb l'avinguda Meridiana i amb el polígon d'habitatges 
que !'Obra Sindical del Hogar havia constru"it a la zona i que havia estat batejat amb el 
no m d'Urbanització Meridiana. 282 A aquest eix s'unia una trama de carrers paraHels i per
pendiculars que conforma ven els carrers del futur barrí, i que a la vega da enllac;:aven amb 
els existents a la barriada velna de Can Berdura283 pe! costat oest, i que donaran contintiitat 
a les possibles vies que estaven per construir en el costat est, les quals traspassaven la 
Riera d'Horta, el límit oriental de la urbanització. En aquest sentit, la urbanització deis 
habitatges del Congrés, si més no, va accelerar el procés d'urbanització de molts carrers 
de la banda est i que connectaven amb el passeig de Fabra i Puig. 

Al centre de la urbanització i perpendiculars al carrer central, el dissenyador havia 
planificar dos jardins que, en forma de plac;:a, serien el nucli central del polígon i que avui 
conformen les places del Congrés Eucarístic i del Doctor Modrego. 

Al febrer de 1953, l'Ajuntament de Barcelona va aprovar el projecte. Cal assenyalar 
que l'arquitecte projectista,José Soteras Mauri, era en aquells moments el director de 
1' oficina d'urbanisme del consistori. Soteras sera el director de l'anomenat Pla Comarcal 
de 1953,preambul pera la creació de la Comissió d'Urbanisme de Barcelona. 

Soteras, l'arquitecte del Patronat 

José Soteras Mauri havia nascut a Barcelona el1907 i va obtenir el títol d'arquitecte 
el 1930.284 Entre els seus primers projectes destaca el disseny d'un quiosc pera les floristes 
de la Rambla, de 1932,285 i d'una casa de planta baixa a !'Hospitalet de Llobregat el1936. 286 

282. Vegeu TA1JER, M. Urbanización Meridiana. Col-lecció del barris d'Adigsa, núm. 52. Barcelona, 

1995. 
283. Es u-acta de la zona que actualmentté el nom d'Antic barri deis 1ndians. 
284. Les escasses notícies biogriifiques sobre aquest arquitecte les hem recollit d'A. D. "La Barcelona 

de Porcioles". Dins Cuadernos de Arquitectura y Urbanismo (CA U), 21, setembre-octubre de 1973 (pag. 93). 
GONZÁLEZ,A. i LACUESTA, R. Barcelona, 1929-1994. Guía de arquitectura. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 
1995. ROVIRA,]. M. "Hora es de abandonar el silencio .. .". Dins A. D. Arquitectura modema e11 la Barcelona de 
los años cincuenta. Barcelona: COACB, 1987 (pag. 197 i següems). ROVIRA,]. M. ['arquitectura catala11a de 
la modemitat. Barcelona: Ediciones UPC, 1987. LLORENTE HERNÁNDEZ,A. "Arte ceremonial y arquitectura efí
mera en el primer franquismo". DinsA. D.L'art de la victoria. be/les arts i franquisme a Catalu11ya. Barcelona, 
1996. CHECA ARTASU, M. "La celebració del XXXV Congrés Eucarístic Internacional a Barcelona (1952) a les 
Corts. Inici de l'eix urbanístic de la pla~a Pius XII". Dins l]omades de recerca histórica de les Corts. Barcelona, 
14 i 15 de mar~ de 1997.Ajuntamentde Barcelona,Quaderns de I'Arxiu del Dte.de Les Corts,núm.3, 1998 (pag. 

345-357). 
285. El projecte el frrma conjuntamem amb Juan Baca Rexach, pare de l'arquitecte Juan Baca Pericot, 

que entre 1970 i 1974 realitzaria peral Patronal una promoció d'habitatges a Terrassa. Expedient 54/A.Arxiu 
del CoHegi Oficial d'Arquitectes de Catalunya (demarcació de Barcelona). 

286. Es tracta de la casa pera Teresa Borras i Solé. Expediem e 496 1 29. Fons Sindical d'Arquitectes 
de Catalunya.Arxiu del Col·legi Oficial d'Arquitectes de Cata1unya (demarcació de Barcelona). 
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Després de la guerra, adscrit al bando! deis vencedors, va participar entre 1939 i 1940 en 
el disseny de la residencia d'oficials de Barcelona i de l'urbanisme adjacent,l'actual pla¡;a 
Maria Cristina, coma col·laborador de Manuel de Sol3.-Morales.287 Un any més tard, 
juntament amb Italo Lauro, va projectar les dependencies de la íabrica Olivetti i les 
successives ampliacions de 1944 i 1947.=També en aquests anys, en concret el1946, 
projectara l'estadi de futbol de RCD Espanyol a l'avinguda de Sarri3.,289 un asil pera ancians 
de la Caixa d'Estalvis deTerrassa, el1944290 i la residencia de Sant Pere, a Premia de Mar, 
el 1949.291 A la fi deis quaranta, es va incorporar a l' Ajuntament de Barcelona, on va iniciar 
el desenvolupament de diversos projectes urbanístics, entre els quals el pla comarcal de 
1953.La seva trajectoria municipal culminara amb el nomenament coma cap de la unitat 
operativa d'urbanisme en epoca de Porcioles. 

En les dates previes al Congrés Eucaristic va participaren l'elaboració de l'urbanisme 
que afectava l'entorn de la futura pla¡;a Pius XII, urbanisme que acabaría de definir en els 
plans parcials de 1956 i 1957.292 

Pera l'acte central d'aquest esdeveniment ecumenic, Soteras va dissenyar,juntament 
amb l'arquitecte i membre de !'Asociación Católica Nacional de Propagandistas, Luís 
Riudor, i amb Joaquín Vilaseca, un altar amb un baldaquí circular, de linies molt modernes 
per a aquells anys i avui considerar una pe¡;a destacada de la inclassificable arquitectura 
deis anys cinquanta. Per contra, i també a conseqüencia de les necessitats sorgides per 
l' esdeveniment nacional catolic, va projectar les anomenades" Viviendas del Gobernador" 
al barri de Roquetes de Barcelona, que van ser destinades a allotjar els barraquistes que 
ocupa ven la pla¡;a Pius XII i que van esdevenir tot un exemple d' infrahabitatge planificat, 
dut a terme per la Junta Provincial pro Habitatges del Govern Civil. 

Poc després de l'esdeveniment nacionalcatolic, les seves relacions amb el poder 
municipal, amb el bisbat i amb diversos membres d'Acció Católica li proporcionaren el 
cirrec d'arquitecte del Patronat deis Habitatges del Congrés, i va participar en la construcció 
del polígon V CE-Can Ros, juntament amb Carlos Marques Maristany i Antonio Pineda 
Gualba.També va projectar el polígon de Badalona d'aquesta entitat amb Manuel Baldrich 
Tibau, fms que va morir el 1966, i amb]. Estevan Uagaria, després.A més, va col· laborar 
amb Jordi BonetArmengol en les dues primeres etapes del grup de la Bordeta. La relació 
professional de Soteras amb el Patronat deis Habitatges del Congrés Eucarístic va anar de 
1952 a 1970. 

La realització del pla comarcal de 1953 li va suposar un salt professional que el 
duria a executar importants projectes municipals i d'altres de clients privats. Entre els 
primers, signats conjuntament amb l'arqtútecte municipal Lorenzo García Barbón Femández 

287. Segons l'arquitecte Domenech Girbau:"Un interessant edifici d'arrel racionalista". Citat a: DOME
NECH GIRBAU, LL. "Cinquanta anys d'arquitectura i urbanisme". Dins Historia de la cultura catalana, Vol X: 
Resistencia cultural i redrefllment (1939-1990). Barcelona: Edicions 62, 1998 (pag. 212). 

288. BASIANA, X.;CHECA, M. i ORPINELL,]. Barcelona, ciutat de fabriques. Barcelona, 2001 (pilg. 60). 
289. Expedient SC 68/9.Arxiu del Col-legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya (demarcació de Barce-

lona). 
290. Cuadernos de arquitectura, núm. 2, 1944. 
291. Cuadernos de arquitectura, núm. 2, 1944. 
292. SOTERAS MAURI,J "Presente y futuro de la Avda. del Generalisimo Franco". Dins Cuadernos de 

arquitectura, núm. 21, mar<; de 1955. SOTERAS,].;SUBIAS,J i BORDOY, E. "Plan parcial de ordenación de la zona 
norte de la Avenida del Generalisimo". Dins Cuadernos de arquitectura, núm. 31, 1958 (pag. 350-352). 
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de Henestrosa, destaca el disseny del Palau deis Esports del carrer Ueida, inaugurar per 
als 11 Juegos del Mediterráneo de 1955 i copiat en la construcció del palau d'esports a 
Madrid, el 1958. Entre 1957 i 1965 va participar, al costat de Manuel Baldrich Tibau i 
Antonio Bonet Castellana, en el disseny del sector 2 del polígon d'habitatges de Montbau, 
promogut pel Patronat Municipal de l'Habitatge. Pera aquest organisme també va projectar 
unes oficines a la pla¡;a Lesseps. 

Pel que fa a clients privats, cal esmentar entre el disseny, entre 1954 i 1957, de 
l' estadi del Futbol Club Barcelona, el popular Camp No u, amb la col-laboració de Francesc 
Mitjans Miró.Amb aquest últim va desenvolupar algunes peces de la denominada "lila 
Seida", entre 1955 i 1957; les oficines i l'edifici comercial pera !'empresa HarryWalker 
a l'avingudaJosep Tarradellas, 123-127, entre 1959 i 1965, i el grup d'habitatges "Les Corts" 
al carrer Numancia i la Travessera de les Corts pera José Figueres Navarro, el1966.293 

En solitari, va projectar el1957l'edifici Luminor a la pla¡;a de Castella i el1959la 
íabrica per a Lámparas Z al passeig de la Zona Franca. En la decada deis seixanta, va 
participar en diverses obres vinculades a la immobiliaria La Llave de Oro, per a qui va 
dur a terme 1' edifici del Banco de Comercio, a la pla¡;a de Francesc Macia, 7, entre 1966 
i 1973. 

A mitjan anys setanta, alenteix l'activitat a causa de l'edat; amb tot, participa en el 
disseny de les ampliacions del Camp No u, de 1974 a 1980,i en el disseny d'un poliesportiu 
peral Consell General deis Valls d'Andorra, entre 1984 i 1987, amb Mitjans Miró; el fill, 
Josep Mitjans Perelló, i el nebot,Joan Pau Cavaller Soteras. 294 Com a detall anecdotic convé 
esmentar que la seva vinculació amb l' obra pública realitzada pe! consistori barceloní en 
epoca de Porcioles li va valer que entre els moviments vei:nals emergents es difongués 
l'eslogan:"Si quieres construir sobre las aceras, llama a Soteras"; reflecteix, sense cap 
mena de dubte, les actituds de l'arquitecte i l'ambit pmfessional del qua! es va ocupar. 

Pe! que fa a la planificació i construcció del grup VCE-Can Ros, les aportacions de 
Soteras Mauri i del seu equip (Carlos Marques Maristany i Antonio Pineda Gualba)295 es 
van deixar sentir. Creiem que el desenvolupament urbanístic del polígon va ser una 
experiencia pilot de les conclusions de l'anomenada Ciudad abierta i el lema "Sol, aire 
y vegetación" amb el qua! es va celebrar el Dia Mundial de l'Urbanisme de 1950, on es 
van presentar els estudis preparatoris del Pla Comarcal de 1953.296 En aquest primer 
polígon es van seguir les teories de Soteras que, segons les seves paraules, va tractar de: 

293. Operació immobiliaria realitzada coma resultat de la venda del terreny de l'antic camp de futbol 
del FC Barcelona. Expedient C 1163/276. Fons Mitjans Miró.Arxiu del Col-legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya 
(demarcació de Barcelona). 

294. Expedients C 11761 383, V81/383, D-128B.Arxiu del Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya 
(demarcació de Barcelona). 

295. Tenirn poques notícies de l'activitat d'aquest arquitecte que el 1938 va dissenyar per a la CENU 
una escoJa al carrer Bell-Uoch. 69. Vegeu Expedient C476/98. Fons Sindicat d'Arquitectes de Catalunya.Arxiu 
del Col-legi Oficial d"Arquitectes de Catalunya (demarcació de Barcelona).A la decada deis cinquanta, sera el 
delegar comarcal de l'Instituto Nacional de la Vivienda a Barcelona.Ja a la decada deis seixanta, projectaril entre 
d'altres l'anomenada Torre Cervantes, pera Satomar, SA, el 1964, i un conjunt d'edificis d'habitatges entre l"a
vinguda de Roma i el carrerTarragona,per a ]'empresa Profinsa,eli969.Vegeu Expedient 1288/93. Fons Bonet 
Castellana i Expedient c.ll68/314 Fons Mitjans Miró.Arxiu del CoHegi Oficial d' Arquitectes de Catalunya (de
marcació de Barcelona). 

296. SOTERAS MAURI,J" El Plan de ordenación de Barcelona y su zona de influencia en la Exposición 
del Día del Urbanismo'·. Dins Cuademos de arquitectura, núm. 14,4t. trim. 1950 (pag. 102-111). 
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"Sustituir las manzanas cerradas por otro tipo de edificación abierta al sol, al 
aire y a la vegetación, y donde tuvieran cabida, además de las viviendas, los jardines 
para tos juegos de los niños, jardines de reposo y todas aquellas atenciones que requiere 
la vida colectiva."297 

Com es pot intuir, es tracta d'un cas més, de tots els que es van donar a Espanya, 
de recuperació de gran part deis pressupostos del Moviment Modern en arquitectura i 
urbanisme. No era una qüestió casual: la construcció massiva d'habitatges i l'urbanisme 
necessari pera la seva correcta disposició havia estat una de les preocupacions de gran 
part deis tecnics adscrits a aquest moviment. 298 

L'aplicació d'aquests continguts urbanístics també es va veure refon;:ada per 
l'aplicació d'unes propostes d'habitatge econornic que van sorgir en aquests anys.299 Cal 
destacar les de Ramon Giralt Casadesús i Clemente Maynés Gaspar, proposades en el 
treball Estudio sobre la vivienda económica de España, publicada pe! cos d'arquitectes 
municipals d'Espanya, el 1950. Pera ells, l'habitatge havia de respondre a un mínim de 
benestar contraposat a la idea de Existenzminimun, d'Alexander Klein.300 Pera Giralt i 
Maynés, l'habitatge també havia de complir una funció social, moltes vegades !ligada a la 
concepció católica de la família i de la llar.Aquest concepte d'habitatge mínim, semblava 
que coincidía amb els pressupostos que uns anys abans havia presentat la Falange en 
materia d'habitatges. 301 Respecte de l'ús de materials i la composició deis projectes, 
aquests tecnics recomanaran "simplicitat" o, el que és el mateix, senzillesa i racionalització 
en l'ús deis recursos generats pe! propi entorn economic i ambiental, així com una 
disposició d'acord amb una bona iHuminació i ventilació.Així,la superficie deis habitatges 
d'aquest primer grup, se situa entre els 60 i 120 m2, i es diferencien habitatges amb tres, 
quatre i cinc habitacions, i alguns amb vuit destinats a famílies nombroses.Aquestes 
superficies es concentren en un;¡ franja més estreta en el cas deis grups de menys de 200 
habitatges, en que les superficies van del 70 als 90 m2• L'aplicació d'aquests conceptes 
va ser seguida tant en el barrí inicial com en els grups posteriors: la Bordeta, Sant Andreu 

297. PRATS, E.; FERRÉ,A. "La ciutat oberta: 1950·1970". Dins Barcelona Contemporil:nia 1856-1999. 
Barcelona, 1996 (pag. 156-169). BAYO BERENGUER. G. "Las viviendas del Congreso Eucarístico en Barcelona. 
La Iglesia, empresa constructora S.A." Dins 1 jm·nades de Geografia Urbana-Seminari de Geoaitica. Tarrega, 
17 i 18 de desembre de 1994. 

298.Aquesta recuperació ha estat documentada per SAMBRICIO, C. Cuando se quiso resucitar la ar
quitectura. Múrcia: Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, 1983 (243 pag.), i per CAPEL, H.l.a mor
fologfa de las ciudades. Vol. U. Aedes facere: técnica, cultura y clase social en la construcción de edificios. 
Barcelona: Ediciones del Serbal, 2005 (pag. 232·238). 

290. En són un exemple els projectes objecte de premi que van aparei.xer publicats, el maig de 1950, 
al núm. lOO de la Revista Nacional de Arquitectura amb el títol "El problema de la vivienda económica en Bar
celona", i les aportacions sorgides des de la V/Asamblea Nacional de Arquitectos, celebrada a Madrid de 1' 11 
al 16 de novembre de 1952, amb una area tematica titulada "El problema de la vivienda en nuestras clases 
medias y modestas." 

300. DE LA RISTRA, M. i ROHN, E. (Trad.) KLElN,A. "Contribución al problema de la vivienda". Dins Re
vista Nacional de Arquitectu.-a, núm. 75, 1948, separata (piig. 65-80). Sobre aquest aspecte, vegeu DÍEZ PASTOR, 
M. C. "La vivienda mínima en España". Dins La vivienda y la construcción del espacio social de la ciudad. V 
Coloquio Internacional de Geoe>itica, agost de 2003.Vegeu http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-I46C023).htm 

301. LO PEZ DÍAZ,]. "Vivienda social y falange: ideario y construcciones en la década de los 40". Dios 
La vivienda y la construcción del espado social de la ciudad V Coloquio lntemaciOtzal de Geoe>itica, agost 
2003. Vegeu http://www. ub.es/geocrit/sn/sn-I46C024).htm 
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i Badalona. Peral cas deis dos polígons o grups d'habitatges de més superficie i volum 
constructiu, el del Congrés-Can Ros i el de Badalona, la densitat se situa entre 165 i 201 
habitatges per hectarea, respectivament, i un coeficient d'edificabilitat d'1,5 m2 . La 
superficie destinada a vials i zones verdes representa el 53% sobre 16,5 hectarees i el 56 
%sobre 75.000 m2, respectivament. 

La dotació de locals comercials respecte deis habitatges per a tots els grups 
construi:ts a Barcelona se situa en una proporció d'entre 9,7 i 9,8 habitatges per botiga 
establerta. L'adjudicació posterior de les botigues, especialment al polígon de Can Ros, 
potenciava la racionalitat de la distribució comercial al barrí pe! que fa a les necessitats 
deis habitants. 302 

A aquestes intervencions es va afegir una necessitat implícita a la ideología del 
Patronat de les VCE: la construcció del temple parroquial i d'uns equipaments (escales, 
locals socials, etc.).Aquest tipus d'edificacions van fer augmentar les partides que la 
comptabilitat del patronat denomina va Obra Social, en detriment de les de recursos 
propis, les quantitats que s'originaven de la captació d'aportacions voluntaries.Aquesta 
manca de liquiditat va propiciar I'aparició d'una serie d'estrategies que van tendir a la 
consecució de les obres socials concretes, i que van ser: destinar els lloguers deis locals 
comercials a un equiparnent concret, complements puntuals a les quotes que els adjudicataris 
de les botigues havien de pagar, campanyes de recollida de fons pro temple per part deis 
habitants del polígon, etc. Per exemple, en el grup de Sant Medir a la Bordeta es va articular, 
el setembre de 1959, una carnpanya de captació popular per poder pavimentar l'església 
parroquial. Si bé aquestes circumstancies només van afectar els grups que es van dotar 
de temple (Can Ros, la Bordeta i Badalona), seria diferent la política quant a la construcció 
d'escoles, sens dubte, una de les fites més interessants del Patronat. Va dotar molts deis 
grups de nous centres escolars dirigits a alumnat femení i masculí, i d'ensenyaments 
professionals. En alguns casos la gestió va ser assignada a ordres religioses com els Germans 
de les Escales Cristianes, lesTeresianes o Filies de Maria. En aquest sentit, convé fer notar 
que en alguns grups (Badalona, Santa Engracia o Mare de Déu de la Soledat) l'escola no 
va ser sufragada pe! capital del Patronat, pero la seva presencia va perrnetre activar els 
mecanismes adients perque al tres entitats poguessin construir-les, aprofitant alguna 
aportació de caracter secundari que feia el Patrona t. 

Les constructores del Patronat 

Sens dubte,el volum d'edificació construi:t pe! Patronat va significar la participació 
d'empreses constructores amb capacitat d'assumir la gestió de !'obra, tant pe! que feia 
als riscos financers com al desenvolupament de les fases predeterrninades per l'entitat 
beneficoconstructora. 

Les companyies que lú van participar tenien una notable experiencia en la construcció 
d'habitatges per a clients particulars, pero sobretot per a entitats públiques, fet del tot 
necessari i que, en certa manera, garantía la correcta defmició deis projectes encomanats. 

302.Vegeu"Reglamento para la adjudicación de locales comerciales'. Dios VCE. Viviendas del Congreso 
Eucaristico. Carpeta núm.34. Infonnes. Arxiu Diocesá de Barcelona. 
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EL procediment per a l'obtenció de les obres es basava en el concurs en les diverses 
subhastes que el Patronat proposava, a partir de les etapes de construcció que s'havien 
dissenyat i que anaven paral-leles a unes disponibilitats financeres concretes, i que es 
realitzaven a la baixa respecte d'un pressupost de referencia. No podem obviar que el 
procediment donava peu a favoritismes per afmitats o per vinculacions amb els diversos 
membres del Patronat, pero també servía pera regular la capacitat de les empreses diverses 
en funció del volum que assunúen, distribuint-lo entre les que licita ven i fins i tot potenciant 
la participació de dues empreses constructores en la mateixa etapa constructiva, amb la 
fmalitat de minimitzar al milxim els riscos propis de la gestió constructiva. Evidentment, 
el desenvolupament de cada vegada menys volum d'obra per part del Patronat va fer 
disminuir la participació de grans empreses i fins i tot del procediment de subhasta.AixÍ, 
en les últirnes promocions realitzades a diverses poblacions del Baix Llobregat,Maresme 
i Valles, les constructores van ser empreses locals que en algun cas -per exemple, 

Construccions Roig, SA- van dura terme més d'una obra. 
En el quadre 8.1, i seguint la informació recopilada a través deis processos de 

subhastes consultats, assenyalem les diverses constructores que van guanyar els concursos 

per a la construcció deis habitatges del Patronat. 

Quadre 8.1. Relació d'arquitectes i constructores que realitzaren les diferents 
promocions del Patronat deis Habitatges del Congrés Eucaristic, entre 1954 i 

1976 

Any Grup Arquitectes 
Empresa constructora 

195 Congres (Barcelona) J. Soteras, C. Marques,A. Pineda Mato y Albero la i ECISA 

1955 Congrés (Barcelona) ]. Soteras, C. Marques, A. Pineda Mato y Alberola-Masana l. y O. 

1956 L'Hospitalet M. Puigjaner, C. Marques e i o Carbonen 

1956 Congrés (Barcelona) J. Soteras, C. Marques,A. Pineda Mato y Alberola-Masana l. y O 

i !COSA 

1957 Sant Medir-La Bordeta ]. Bonet ,J. Soteras, L. Bonet J. Borre! Font, SA 

1957 Congrés (Barcelona) J. Soteras, C. Marques 
!COSA- Mato y Alberola 

1958 Congrés (Barcelona) J. Soteras, C. Marques 
ICOSA- Mato y Alberola 

1959 Sant Medir-La Bordeta J. Bonet,J. Soteras 
Colomina G.Serrano 

1959 Congrés (Barcelona) J. Soteras, C. Marques 
Mato y Alberola-Masana J. y O. 

1960 Congrés (Barcelona) J. Soteras, C. Marques 
Mato y Alberola-Masana J. y O. 

1960 Vilassar-Arz. Modrego F. Mas Brossa Mateo Cisa 

1960 Santa Rosalia (Barcelona) J. Vtlardaga Roig 
Constructora Industrial, SA 

1961 Congrés (Barcelona) J. Soteras, C. Marques Masana l. y 0.- ECISA 

1962 Congrés (Barcelona) J. Soteras, C. Marques SADEM-Pérez Pla 

1963 Verdum-Santa Engrilcia A. Pineda Gualba J. Borren Font 

1963 Badalona-Sant Anastasi J. Soteras, M. Baldrich Masana l. y O. 

1964 Sant Medir-La Bordeta C. Marques Maristany J. Borren Font 

1964 SantAndreu E. Piqué Marco Prats,SA 

1964 Badalona-Sant Anastasi J. Soteras, M. Baldrich Masana l. yO. 

1965 Badalona-Sant Anastasi J. Soteras, M. Baldrich Masanal.yO. 

1967 Congrés (Barcelona) J. Soteras 
Prats, SA 

1968 Congrés (Barcelona) J. Soteras -C. Marques Prats,SA 

1968 Sant Martí J. A. Martina- C. Marques ECISA 

1969 Badalona-Sant Anastasi J. Soteras,]. Estevan Uagaria Construcciones Roig, SA 

196 

~-

~ 

1
1997701 Badalona-SantAnastasi J. Soteras,]. Estevan Uagaria Badal o s An Construcciones Roig, SA 

1971 
na- ant astasi ]. Soteras,]. Estevan Uagaria Gava-G An' ¡ Construcciones Roig, SA 
rup ge a Roca ]. Barangé Tusquets 

I 971 Gava-Grup Ángela Roca ] Baran . Ths Construcciones Agbar, SA 
1973 Rubí · ge quets ConstruccionesAgbar SA 

A. Batalla Rodon C . ' 1973 Puigreig onstruccwnes Roig, SA 
197 4 1l J.M. Serra de Dalrnases Grau Sala SA 

errassa J. Baca Pericot ' 
1974 Vtladecans B • ECISA-GrauSala,SA 
1974 C. Concili de Tremo ~ a~~ge Thnsquets Construcciones Agbar, SA 
1975 Cab d y orre Calonge ECISA 

rera e Mar 1 Bat11e d M 1975 Gava · _e oragas Construcciones Roig,SA 

1975 Puig-reig 11-~laranS geThsquets ConstruccionesAgbar,SA 
-" - erra de Dalmases Con t -

1975 C. Constitución (Barcelona)]. Bonet Armen ol s ~cci~nes Roig, Sa 
1975 C. Sors (Barcelona) L C F Sg _ Perade¡ord1, SA - . errer- J. uner Co t . 
1975 Sant Feliu de Llobregat l. Serra Goda ~s ru~cwnes Roig, SA 
1976 Mollet Y J. Ximerus Palet 
1976 Te·· ]. Estevan :J.Avellaneda Construcciones Roig SA 

¡a L. C. Ferrer-] Suñer e . ' 
Font: Memorias del Patronato de las Vivi~ndas á l C onstruc~IO~es Roig, SA 
elaboració propia. e ongreso Eucarzstzco, 1952-1976, i 

Des del Patronat,i per tal de complir amb 1' bli .. . . 
les ajudes a les obres que ell feia es va exi . la d o gao?_extgida per l'INV de concedir 
económica per tirar endavan~ les obr;: oc:entac!O que acredités la disponibilitat 
constructora, la maquinaria disponible i ~~:e~a ~r el p~rsonal t'ecnic al servei de la 
tal de poder demostrar la capacitat de les em e cumculum d obres efectuades per 
De la lectura deis plecs de sol-licitud de les ~reses que es presentaven a les subhastes. 

empreses tenien experiencia en el desenvolu~::n~:.~~~~nt~;~sd~~~eix ~u: m?ltes 
comptaven amb els mitjans necessaris Amb tot m· s· t" d res 1, ms 1 tot, · , 1s lffi, no es escarta que hi h -
una xarxa de contactes personals i empresarials que facilitessin l'ad"udi .• E agues 

~:~a~~~:~~~t~~~t::~s~~:~~t:~-:~i~~:~~~bv~n ~senvolup~r fo~c~~ B~r~~~::~ 
desenvolupament del projecte i el seg~irnent de !'o: g~a const~ctora de ra~ea, i el 
zona, i fins i tot munici al; a Terrassa ra a -~un arqmtecte tambe de la 

~~e:~::~~;~~~~~ ~uitectes m~~:~:~~~~~:~~:~~~~;=t~;;~~j~c;~!~~o~~ 
financera un fet qu em_comentat, es_ va optar per empreses fiables quant a la solvencia 

' e va motivar un repartunent deis diferents · -
la unió temporal defacto, que no legal d'alg d' grups a realitzar I,probablement, 
les següents:303 ' una aquestes constructores. En destaquem 

ICOSA:Acronim d'Industrias Cerám" Ob . . • 
Portabella;3o4 entre els responsable d 1' !Cas y . ra~, SA, pr:s¡d¡da per Lms Viladomiu 

s e empresa hi havia]oaqum Coderch N ella, secretan 

303.l.a infurmadó sobre les companyies esmentad h Eucarístico. Carpeta núm 32 Subb t . _es a estat extreta de Fondo Viviendas del Congreso 

304 E 
· · as es 1 concursos. Arxm Diocesit de Barcelona 

- ra membre d'una familia d'" dustrial d • . · d'altres YNFANTE P. Los . d m s el textil, propietaris de Fibrofil, SA i de Grober SA entre 
· ' · negoaos e Porcioles Las s ·--'-- -- ' ' 1974 (pitg. ll6). · agruuuo Famzlzas de Barcelona. Tolosa: Ed. Monipodio, 
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del consell d'administració;Antonio Piera Comas, director gerent, i el seu germa José, 
apodera t. La societat s'havia constitult 1' 1 d'abril de 1941 amb un capital de cinc milions 
de pessetes;el1953 presentava una facturació global de 13.718.586 de pessetes. La seva 
disponibilitat financera s'elevava al 44% a compte d'un préstec que mantenia ambla 
Banca Soler yTorras Hermanos, la qua! cosa situava !'empresa amb 19.758.284 de pessetes, 
l'any 1953. D'entre les realitzacions destaquen la rabrica pera FibrofJ..l, SA, a Sant Feliu de 
Uobregat; una urbanització al Papiol i la reconstrucció de I'església parroquial d'aquest 
municipi; els 312 habitatges economics pera la Junta Provincial pro Habitatges del Govern 
Civil, conegudes com les Cases del Governador, i la urbanització de la zona; dos grups 
peral Patronat Ruiz de Al da a Montgat, i diversos contractes d' obres de pavimentació per 
al consistori barceloní. 

El 1954 es va presentar al concurs promogut pe! Patronat deis Habitatges del 
Congrés Eucarístic, pera la construcció de 237 habitatges, 49 botigues i 6 magatzems, 
amb una oferta de 17.466.581 pessetes,que li va ser adjudicada enfront de les ofertes de 
Masana i Mato Alberola. Més endavam, va fer dues promocions més per al patronat al 
barri V CE-Can Ros. 

Masana, Industrias y Obras, S.A:305 Es tractava d'una empresa constituida el 22 
de febrer de 1952, amb un capital de 5.500.000 pessetes, i presidida pe! mestre d'obres 
i contractistaJosé Masana Bru, el qua! mantenia una activitat professional a títol particular 
des de mitjan decada deis anys vint.306 El1954,fa constar a la memoria que presenta al 
Patronat, pera l'adjudicació de la cinquena etapa constructiva del barri V CE-Can Ros, que 
havia participat en la construcció deis elements lluminosos, les casca des i les canalitzacions 
de la font dissenyada per Caries Buigas a Montjulc, així com del restaurant Miramar i la 
urbanització d'aquesta zona, projectat per Ramon Raventós en el marc de I'Exposició 
Universal de 1929.Alllarg deis trenta anys de vida que s'atribula,havia constrult més de 
seixanta-<lues fmques a Barcelona, entre les quals, un bloc a la Gran Via, 427-433,cantonada 
amb el carrer d'Enten\=a, 70, dissenyat per José Soteras. També havia participat com a 
constructor en alguns projectes de !'Obra Sindical del Hogar, a Barcelona, i en el grup 
anomenat Egara, a Terrassa; havia constrult els 78 habitatges protegits destinats a un grup 
d'artesans vinculats alFAD, el grup d'habitatges SantAntoni i d'altres pera la Diputació 
de Barcelona a Manlleu, a la partida d 'Olvan (Berga) i al districte de Sant Martí de Barcelona, 
aquests últims dissenyats per l'arquitecte Manuel Cases Lamolla. Sens dubte es tracta de 
la constructora que més profit i participació va obtenir del Patronat, no només construint 
habitatges al polígon de V CE-Can Ros, sinó també al de Badalona; en total va realitzar per 
al Patronat uns 2.500 habitatges. 

Mato y Alberola, SA: Aquesta empresa amb seu a Madrid estava presidida per 
Luís Mato López. Es tractava d'una constructora de solvencia contrastada,ja que comptava 
amb un capital superior als deu milions de pessetes i amb una facturació al voltant deis 

305.Actualment, aquesta empresa segueix activa amb seu al Passeig de Sant]oan, 124. Esta gestionada 
pels néts del fundador, les famílies Masan a Font i Masana Boada.Amb anterioritat, el seu fill,]osé Maria Masana 
Riba, va ocupar la direcció de !"empresa. 

306. Algunes informacions sense contrastar relacionen aquesta empresa amb el constructor Antoni 
Masana Sanjuán.assassinat durant un atracament per !"anarquista José Luís Facerias !'octubre de 195l,al meublé 
Pedralbes de Barcelona. 
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cent cinquanta milions de pessetes. Segons el plec de condicions presentat a la sub hasta 
de la cinquena etapa,havia realitzat a Madrid més de 10.000 habitatges en 16 promocions, 
un volum constructiu que no li va impedir participar en construccions menors com la 
de !'Hotel Pez Espada a Torremolinos, entre 1955 i 1959. Va ser la constructora que va 
desenvolupar gran part del barri de VCE-Can Ros. 
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Capítol9 
Adjudicació i distribució deis 

habitatges: un intent 
d' aplicació sociologica --·--



Potser un deis aspectes més destacats de les promocions immobilianes que va des
envolupar el Patronat deis Habitatges del Congrés Eucarístic alllarg deis seus vint-i-quatre 
anys d'existencia, va ser la voluntat d'aplicació d'un sistema de selecció entre els que 
havien de ser els propietaris d'aquests habitatges. El sistema pretenia constituir un grup 
heterogeni que fos el reflex de la societat del moment i, per tant, amb capacitar d'inte
rrelacionar-los, establint vincles amb les trames urbanes circumdants a la promoció 
immobiliaria que construla el Patronat. 

Aquest fet es va revelar com un deis objectius principals del Patronat, al qua! va 
destinar molts recursos; va dissenyar un complex sistema de classificació que va tenir en 
compte les característiques sociologiques deis que sol·licitaven l'habitatge i que, si més 
no en les promocions desenvolupades fins a mitjan decada deis seixanta, va ser aplicar 
de forma sistematica. Aquest metode no només tenia en compte els receptors de la 
proposta immobiliaria, sinó també els agents que havien destinar recursos per a la seva 
creació, els anomenats socis fundadors. 

A les pagines següents, detallarem cadascuna de les parts que conforma ven aquest 
sistema i alguns exemples de la seva aplicació. 

Una primera selecció: socis fundadors i de torn lliure 

Ja hem vist que la campanya de captadó de fons pera constituir el capital fundacional 
del Patronat deis Habitatges del Congrés Eucarístic no va assolir l'objectiu flXat d'obtenir 
cent milions de pessetes, que hauria desitjat el bisbe Modrego. La xifra final es va aproximar 
als 88 milions de pessetes, que van ser aportats per 428 persones.Aquests donants s'havien 
classificat en tres categories, segons l'aportació que realitzaven. 

Socis col·laboradors: entrega ven 10.000 d'un sol copo en quotes anuals. Es tractava 
de la col·laboració més assequible economicament i una de les que va tenir major 
acceptació. 

Socis protectors: lliuraven quantitats entre 25.000 i 50.000 pessetes d'un sol cop 
o en quotes anuals. 

Socis fundadors: aportaven 100.000 pessetes per soci, que podía ser en diferents 
quotes pactades previament, normalment de caracter anual.Amb la finalitat d'obtenir 
més aportacions d'aquesta categoría, el Patronat va incentivar els possibles donants amb 
I'oferta implícita de destinar un contingent deis pisos a les persones que presentés el 
soci aportador.Així, cada contribució de 100.000 pessetes dona va l'opció de proposar 
tres persones properes a l'ambit social o laboral de l'aportant, i que tinguessin dificultats 
pera l'obtenció d'un habitatge o que visquessin en una situació precaria, ja fos, coma 
rellogats o en barraques. Les persones proposades pels socis fundadors havien de complir 
una serie de requisits cívics i morals, per tal que no es veiés afectada la imatge del soci 
benefician que els havia proposat. 

Tot seguint aquesta condició que proposava per als donants de 100.000 pessetes, 
el Patronat va establir uns percentatges a cada promoció de pisos, destinats a aquestes 
persones. De forma general, a cada grup es va destinar entre el 25% i el40% als beneficiaris 
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proposats pels socis, i la resta a les persones que soHicitessin un pis sense la recomanació 
d'aquest soci benefactor i que, de manera eufemística, van ser categoritzats com a 
"soHicitants de torn lliure". La veritat és que les condicions, ja no economiques, que a 
!larga van ser les que van garbellar gran nombre de les sol·licituds, sinó les que tenien a 
veure amb les característiques cíviques i morals deis sol·licitants, van activar un mecanisme 
recurrent de recomanacions, cartes de bona conducta i de reconeixement d'activitats 
d'ordre cívic, religiós i, fms i tot, militar que es va estendre coma requisit, a manera de 
valoració de merits, entre tots els que soHicitaven els habitatges, ja fossin de torn lliure 
o proposats per alguns deis socis que aportaven diners al Patronat, i que aquest havia 
adjectivat amb el no m ben adequat de "socis beneficiaris". 

En els quadres 9.1 i 9. 2 podem observar la nomina de socis fundadors, protectors 
o col·laboradors de l'entitat, a data de 31 de desembre de !957. 

Cal destacar les aportacions que van realitzar les empreses dirigides per alguns 
membres de !'Asociación Católica de Dirigentes i per membres del mateix Patronat. Hem 
de recordar que pe! Decret d' 1 de julio! de 1955, les empreses constituldes, domiciliades 
a la provincia de Madrid i amb més de 50 treballadors,tenien l'obligació de dotard'habitatge 
el 20% deis seus obrers flXos i en cas de ser de nova creació, el 50%. Més endavant, el 12 
de julio! de 1955, es va estendre aquesta normativa a les províncies de Barcelona, Sevilla, 
Biscaia i Saragossa, entre d'altres.Aquest decret va incorporar la possibilitat d'evadir-se 
de la citada obligació si les mateixes empreses concedien préstecs personals als treballadors, 
estimulaven la creació de cooperatives o s'acollien a alguns deis projectes subjectes als 
plans de !'Instituto Nacional de la Vivienda o de !'Obra Sindical del Hogar. 307 L'aportació 
del soci fundador del Patronat era, per tant, una acció benefica pero marcada per una 
evident reducció de costos per part de l'empresari,que d'aquesta manera evitava construir 
els habitatges que li exigía la llei. 

Tot així, les aportacions d'aquells socis a títol personal o com a empresa no van 
ser gens menyspreables i no invaliden, al nostre entendre, !'actitud de beneficencia que 
complien amb l'objectiu final del Patronat, especialment pe! que fa a les aportacions deis 
denominars socis protectors i socis coHaboradors. 

A aquestes aportacions cal afegir les que coma socis fundadors van realitzar diverses 
entitats i institucions de Barcelona, moltes obligades per les circumstancies que havien 
motivat la creació d'aquesta iniciativa. Per exemple, el bisbat, que en nom del Bisbe 
Modrego va lliurar aproximadament deu milions de pessetes, i complia amb el que el! 
tant havia predicat i, sobretot, complia amb la voluntat de destinar una quantitat de diners 
a la construcció d'habitatges, tal com s'havia planificar des de l'organització del Congrés 
Eucarístic. 

La Diputació provincial, el governador civil, les cambres d'indústria, comen;, de la 
propietat urbana, els col-legis professionals d'advocats, notaris, farmaceutics, d'agents de 
canvi i borsa, els gremis de forners i de confeccionistes a l'engros, també van aportar 
diners a !'obra del Patronat. 

307. LLORDÉN MIÑAMBRES. M."L! politica de vivienda del régimen franquista: nacimiento y despegue 
de los grandes constructores y promotores inmobiliarios en España, 1939·1960". Dins SÁNCHEZ RECIO, G. i 
TASCÓ N FERNÁNDEZ,].Los empresarios de Franco. Política y ecmzomía en España (1936-1957). Barcelona: 
Ed. Crítica, 2003 (pag. 332). 
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Així mateix, l'Ajuntament de !'Hospitalet de Uobregat va aportar una quantitat que 
després utilitzara pera proposar a algun funcionan municipal com a futur propietari de 
la petita promoció que el Patronat va fer en aquesta ciutat.308 Finalment,hem d'esmentar 
les contribucions que van fer algunes institucions d'ensenyament religiós com, per 
exemple, el col-legi Sagrat Cor deis Jesultes, on s'havien format molts membres del Patronat, 
o el col·legi de Sagrat Cor de Jesús de les Filies de Maria, que van servir pera propasar 
docents d'aquests centres coma beneficiaris deis pisos.309 Unes altres aportacions d'entitats 
catoliques van ser les de la Unió Diocesana d'Homes d'Acció Católica, del Secretariado 
Diocesano de Caridad o la Fundació benefica Maria Raventós, creada pels hereus de 
!'empresa de cava Codorniu. 

Quadre 9.1. Relació d'empreses que consten coma socis beneficiaris del Patronat 
deis Habitatges del Congrés Eucaristic 

Empreses socies del Patronat 

Almacenes Jorba, SA 
Almacenes Menéndez Pelayo 
Almacenes Santa Eulalia, SA 
Altos Hornos de Cataluña, SA 
Asociación electrotécnica española 
Banco Bilbao 
Banco Guipuzcoano 
Banco Popular Español 
Banco Riva y García 
Banco Vitalicio de España 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Barcelona 
C. P. para la Vejez y Ahorros de Cataluña y Baleares 
Cia.Anónima textil A.R. 
Cia.Anónima Thbos Industriales R.P.G. 
Cia. General de Asfaltos y Portland (ASLAND) 
Cobexport, SA 
Comercial Anónima Vila 
Comercial Pirelli, SA 
Compañía Catalana de Gas y electricidad 
Compañía de fluido eléctrico 
Compañía General de Tabacos de Filipinas 
Compañía Trasatlántica 
Editorial Herder 

Persona vinculada al 
Patronato a l'Asoc.Católica de 
Dirigentes 

Luis Desvalls 

Felipe Bertran Güell 
Juan Vida! Gironella 

308. Memoria del Patronato de las Viviendas del Congreso Eucarístico. Ejercicio 1957. Barcelona: 

VCE, 1958 (pag. 7 i 8). . . 
309. És el cas del professor A.ntoni Bonet Planas, docent del coHegi del Sagrat Coral qua! es va ad¡udicar 

un habitatge a la segona entrega al barri del Congrés. 
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Editorial Regina, SA 
Fabril de Gironella, SA 
Freixa,SA 
G. Sensat e hijos 
García Gascón, SA 
Granja Castelló, SA 

Herrerías y Construcciones Torras, SA 
Hijos de Martín Rius, SA 

Hilados y tejidos Fusté 
Hilaturas Caralt Pérez, SA 
Hilaturas Fabra y Coats 
Hilaturas Forcada, SA 
Hilaturas Guixa, SA 
Ignacio Font, SA 
Ignacio Vida!, hermanos, SA 
Industria Linera, SA 
Industrial Anónima G.V: C. 
Industrias Foz, SA 
Industrias Sala, SA 
Industrias Serna, SA 

Juan Fábregas jorba e hijos 

Javier García Gascón Marcet 

Antonio y ]osé Fusté Noguera 
Delmiro Caralt Puig 

]osé O, Guixa Pradell 

Juan Vida! Gironella 
]osé Feliu Prats 

La Seda de Barcelona, SA Jaime de Semir 
La Vanguardia Española 
Laboratorios LIPI 
Luis jover, SA 

Manufactura de Roda, SA 

Manufacturas Valls, SA ]osé Valls Tabemer 
Mato y Alberola, SA de construcciones 

Metales y Platería Ribera, SA Joaquín Ribera Barnola 
Miquel Costas & Miquel, SA 
Molins,hermanos y sucesores 
Naviera Morey, SA 

Pala y Cia. Salvador Pala Munné 
Pich Aguilera, SA 

Rifa, SA Rafael Rifa 
Riviere,SA 
Sala e hijos 
Sala y Badrinas, SA 
Sangrá,SA 

Sdad. Española de Carburos metálicos Jaime de Semir 
Sedagodon, SA 

Sociedad Financiera de Industrias y Transportes, SA 
Sociedad General de Aguas de Barcelona 
Sociedad General Electrometalúrgica, SA 
Textiles Bertrand Serra, SA 
Unicolor, SA 
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Uralita,SA 

V da. de ]osé Tolra, SA ]osé Valls Taberner 
Vida! Serra y Cia. 

Vilumara, SA ]osé María Vilumara Carreras 

Font:Memoria del Patronato de las Viviendas del Congreso Eucarístico. Ejercicio 19 57. 
Barcelona: V CE, 1958, i elaboració propia. 

Quadre 9.2. Relació de socis fundadors, protectors i col·laboradors delPatronat 
dels Habitatges del Congrés Eucaristic a 31 de desembre de 1957 
SOCIS FUNDADORS, PROTECTORS PSEUDONIMS 
1 COL·IABORADORS SOCIS APORTANTS 
Aguilar,Jaime 

Aldrufeu ,Ana 

Alegre Marcet,Juan 

Amargós Anoro,josé 

Argente Tarancón,josé María 

Aura Mauri,Agustín 
Baciana Sampere, Ricardo 
Balanzó, Ignacio de 

Banchs Burch,Juan 
Baró de Güell 
Beleta Quer,José Maria 
Bl:rnadás de Pous,Ana 
Bertran Güell, Felipe 
Bertrand Coma,Juan 
Boixeda Col!, Montserrat 
Boixeda de Ribas, Maria Teresa 
Buixens,julia-Viuda de Portabella 
Buixó Riera, Gabriel 
BurésAngeles,Viuda de 

Juncadella 
Calonge Costa, Ignacio 
Caro!, Maria, Viuda de Berenguer 
Carreras Guiteras, Narciso de 
Carulla Canals, Luis 
Casals Carbó de Soldevila, 
Maria Esperanza 
Castell Lastortras,Jaime 

Clapers Crusellas,José 

ParTorent, Ramón 

París Maynés, Celestino 

Pech Ferrer, Pedro 

Pineda Gualba,Antonio 

Pintó Rosendo 

Pons Llibre,Antonio 
Pons Rabal,Agustín 
Porcioles Colomer, 
josep Maria de 
Portabella Barrera, Juan 
Portabella Pavia,josefa 
Pous Gironell, Benjamín 
Pujadas Badia,josé María 
Pujadas Maresch,josé María 
Raventós Fatjó, Manuel 
Raventós, Montserrat 
Recolons Portabella,Alberto 
Recolons Portabella, Manuel 

Un admirador del 
Padre Lombardi 
Un devot de la 
Sagrada Familia 
Caritas Christi 
urget nos 
Beati pauperes 
Spiritu 
A la memoria de 
Concepción Gironella 
A la memoria de R. l. Y] 
O .LA 
E R.M. 

s.s 
].A.P 

Un exercitant 
Familia J. S. 
FamíliaA.V: 
D.R.V: 

EJ. B. 
A. V: 
I.V:de B. 

Recolons Regordosa, Mariano I.M.N. 
Ribalta Urpí, Martín EN.Q. 

Riera Guardiola, Ramón 
Riera Sala, Pablo 
Riera Sala, Rosendo 

Rifa Anglada,Jaime 
Rifa Puget, Rafael 

Riviere Caralt, Ángeles 
Roca Soler, Matías 
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M.T. 
E V.B. 
A.V:E4 
A.T. A 
Perla mediació del bisbe 

auxiliar 
A. V: S 
Familia B.P. 



Clapers Crusellas, 
José, Luis y Enrique 
Codina Villalonga,José 
Coma-Cros Cazes,Juan 

Corberó Trepat, Xavier 

Roger Gallés,Juan María 

Roger Vida!, Carlos 
Roger Vida!, Carme 

Roger Vida!, Eula.lia 

R.].G. 

R.C.G. 
A la memoria de 
José SanglasAisina 
Herederos de 

Corominas, Teresa, viuda de !borra Roger Vida!, Gloria 
Juan Girona 
Herederos de 
confianza de Antonia 
Uorens Soler 
Herederos de confianza 
del Conde de Llar 
Viuda de Julio Capará 
En memoria de 

Cottet, Rolando 

Darna de Thrmo, Maria 

Elizalde de Bertrand, Carmen 

Roger Vida!, Isabel 

Roger Vida!, Manuel 

Roger Vida!, Margarita 
Tomás Comamala 
Facite amicos de 
mammona iniquitate 

Escrivá, Luis-Marqués de Monistrol Roger Vida!, Maria Esperan<;a Bienaventurados los 
mansos porque 

Estivill Garcia, Pedro 

Fábrega de Portabella, Isabel 
Fábregas Cháminade,Jorge 
Família Baladia 
Familia Calonge Serra 
Familia Humet Palet 
Família Noguera Corrons 

Familia Portabella Buxens 
Família Tordern Caballeria 
Família Vida! Arderiu 
Família Vida! Planells 
Fanés Casas,Jaime 
Febrer Carbó,Joaquin 
Feliu Mitjans, Eulilia 
Figueras de Riern, Pilar 
Fontcuberta y de Dalmases, Pilar de 
Garcia M unté Nuño,Antonio 
Giménez Camaló,Juan 
Gispert Jorda, Ignacio de 
Gispert Jorda, Ramón de 
Gorgas, Montserrat 
Guerin Venturn, Mario 
Guitart Calva,Juan 

poseerán la tierra. 
Roger Vida!, Maria Victoria Buscad primero el reino 

de Dios y lo demás se 
os dará por añadidura 

Roger Vidal, Rosario 
Roger Vida!, Santiago 
Roger Vidal,Ana María 
Roger Vidal,Juan María 
Ros, Federico 
Rueda Blanco, Fernando
Conde de Rueda 
Sala Pou, Ignacio 
Sala Pou, Maria 
Saltor Soler, Octavio 
Salvaos Piern, Francisco 
Salvaos, Emilia, Viuda de Geis. 
Samarnch Castro, Francisco 
Sampere Bas, Francisco 
Sampere Gorina, Félix 
Sampere Gorina,José María 
Sampere Gorina,Juan 
Santomá Casamor, Luis 
Schilt Blanch, Carlos 
Semir Carroz,Antonio de 
Semir Carroz, Francisco de 
Sernir Carroz, Gabriel de 
Semir Carroz,Jaime de 
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Guitart Ricart,José María Serra Riera,José María 
Guitart Salvadó,José María Serrat Fargas,Antonio 
Hermanos Viladorniu Armengol Soldevila Godó, Olegario 
Hernández Cebreriro, Maria Teresa Soler Alrnirall, Casirniro 
Jorba Romanyá, Emilio Soler Rousselet de Sanromá, 

Jeannette 
JoverVidal, Francisco Soteras Mauri,José María 
Jover Vida!, Luis Suñer Español, María Dolores 
Juncadella Burés,José María SuquéAnguera,Arturo 
Lamaña, María Luisa, Viuda de Jover Sureda de Moner, Isabel 
Lee Wyss, TeófUo Talón, Carmen, Viuda de Burés 
LlacunaAiemany, Rodolfo TarradellasAyet,Antonio 
Mañas, Rosendo Terrats Poch, Francisco 
Marques de Roviralta Torres Rius, Maria Teresa 
y Santa Clotilde 
Marques Maristany, Carlos 
Martín Escudero, Alfonso 
Mas Brosa,Raimundo 
Matas Vallmajor,Joaquín 
Matrimonio Juncadella-Tusquets 
Mila y Camps,José-
Minoves Fusté,Jose María 
Comte de Montseny 
Mir Vidal-Ribas, Carmen, 
Viuda de Godó 

Tort Mensa,Joaquín 
Trias de Bes Giró, Federico 
Thrmo Benjumea,Antonio 
Vallmajor, Pilar, Viuda Matas e hijos 
Valls Cañellas,Juan 
Valls Taberner,José 
Valls Volart de Estivill, Teresa 

Ventosa Calveii,Juan 

Miserechs Rigalt,Antonio Vida Gironella,José 
Molins Figueras,Joaquín Vida! Casacuberta, Vicente 
Monta! Biosca,Agustí Vida! Folch,Andrés 
Muñoz Parcerisas, Fernando Vida! Folch,Antonio 
Nada! Ferrer,Joaquín de Vida! López, Carmen 
Olano José E. De- Conde de Fígols Vuá Casagualda,Joaquín 
Olano y de Barandiarán, Enrique de Vi!a de la Riva, Ramon 
Olano y de Barandiarán, Luis de Vilaseca Garolera, Emilio 
Oliva Lacoma,Andrés Vilella Fragas, Clemente 
Oliveras de la Riva,Victoriano Voltas Ros,Arcadio 
PañellaAidrufeu,José María Ymbern de Cabanyes, María 
Pañella, Francisco 
Font:Memoria del Patronato de las Viviendas del Congreso Eucarístico. Ejercicio 1957. 
Barcelona, VCE, 1958, i elaboració propia. 

El procés d'adjudicació de propietaris 

Les campanyes successives de recollida de diners i de captació de socis que van 
realitzar, tant la comissió gestora com, més endavant, el Patronat deis Habitatges del 
Congrés Eucarístic, van atreure un nombre considerable d'interessats en els habitatges 
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que s'havien de construir. No escapa a ningú que, més. enlla de les campanyes, la 
problematica de la manca d.:habitatge era molt notoria a la Barcelona d'aquells anys i 
prolifera va el fenomen deis rellogats, el pagament de traspassos per un habitatge o el 
barraquisme, amb incipients barris marginals que s'anaven formant a diferents indrets 
de la ciutat.310 

En vista d'aquestes circumstancies,no és estrany que pera les primeres promocions 
del Patronat es presentessin més de 18.000 soHicituds, entre 1953 i 1955, segons les 
memories de l'entitat. 311 Per tal de poder donar un cert ordre i racionalitzar ellliurament 
deis pisos, la junta del Patronat va elaborar un reglament d'adjudicació, aprovat el 2 de 
febrer de 1954, en el qual es feien constar els requisits basics i imprescindibles per a 
poder optar a un deis habitatges. 312 El sol·licitant havia de reunir aquestes condicions: 

• Tenir necessitat real d'habitatge. 
• Haver viscut ell i la seva parella, o bé els fllls, a la ciutat de Barcelona dos anys 

consecutius abans de la sol· licitud. 
• Tenir ingressos suficients pera poder pagar l'habitatge soHicitat, pero no tenir

los per a adquirir-ne un altr de diferent procedencia. 
A banda d'aquestes condicions basiques, el reglament d'adjudicació especificava 

altres aspectes a valorar de cara a l'obtenció d'un deis pisos, la majoria deis quals, o bé 
requerien d'una valoració subjectiva i amb un ciar component moral i ideologic, o bé 
havien de ser corroborats per tal de certificar-ne la veracitat. 

Així, per poder obtenir un habitatge del Patronat deis Habitatges del Congrés 
Eucarístic, el futur propietari havia d'estar, també, en les situacions següents i poder 
demostrar experiencies o merits: 

• Superficie de l'habitatge insuficient per al nombre de membres de la família 
que hi viuen. 

• Situació jurídica irregular quant a la casa que fms aleshores ocupen (rellogats, 
ocupació per babitació, etc.). 

• Viure amb possibilitat de "dany moral". 
• Serveis prestats en interes de la fe, la patria o la familia. 
• Merits especials quant a les relacions socials i a la feina, com per exemple 

tenir llarga permanencia en una empresa,haver realitzat actes de fe i abnegació, 
etc. 

Un cop establerts aquests criteris i recollits en un reglament, el Patronat va crear 
una comissió d'adjudicació, la missió de la qual era seleccionar els futurs propietaris de 
cada grup abans de l'acabament de la construcció.Aquesta comissió va ser creada al 
mateix temps que s'aprovava el reglament d'adjudicació, el febrer de 1954. En formaven 
part els membres següents de la Junta del Patronat: Rafael Rita Puget, Ignacio Vtdal Gironella, 
Luis Jover Nunell,Jaume Nualart Maymí i Felio A. Vilarrubias coma secretari. Molt 
probablement, va ser jaume Nualart qui va dur el pes de I'estructuració del projecte que 

310. Són fruit d'aquells anys els barris de barraques com La Perona a San Martí-La Sagrera, el de jesús 
i Maria a Can Tunis, el de Francisco Alegre, a les faldes del Turó de la Rovira o les barriades del Somorrostro o 
de Pequín a la zona costera del Poblenou. 

311. Una obra en marcba ... 1952-1961. Barcelona:VCE, 1961 (pag. 23). 
312. Una obra Op. Cit., 1961 (pag.23). 
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bavia de regir la distribució de les sol·licituds, en virtut d'uns parametres que detallem 
tot seguit. Cal assenyalar que Nualart tenia una formació en sociología i en altres estudis 
socials.313 

La selecció deis primers propietaris 

Durant el primer semestre de 1954, es va procedir a la selecció deis habitants tlels 
primers 184 habitatges que s'estaven construint. Perla lectura de les.diferents actes sabem 
que cada sol-licitud s'estudiava amb detall, ja que estaven sotmeses a un procés de 
classificació complexa. 

Una primera garbellada era de caclcter economic, ja que dividien les soHicituds 
en dos blocs quant a les possibilitats de pagament del concepte d'entrada. El primer bloc, 
denominat "Agrupació A", era el d'aquells sol·licitants amb possibilitats de pagar 8.000 
pessetes o més; al segon grup, l'"Agrupació B", pertanyien els que no podien fer front a 
aquesta quantitat. 

A partir d'aquí, la segona' classificació es feia en primer terme sobre l'"Agrupació 
A", segons la qual es forma ven dos grups, un de matrimonis ja constitults i que devien 
arribar al85% del percentatge final, i un de futurs matrimonis, en una proporció del 15%. 
Dintre del primer d'aquests grups es feia la distinció entre les families nombrases (aquelles 
que excedien els sis membres), les quals representaven un ten;: del subgrup. 

En tots dos grups, el de matrimonis i el de futurs matrimonis, se subdividien les 
sol·licituds en fundó de la situació que mantenien amb relació a l'habitatge actual: rellogats, 
barraquistes o desnonats. Sobre aquests s'aplicaven uns percentatges del 75% per a 
rellogats, 20% pera barraquistes i el 5% als altres casos. La tercera classificació es basava 
en uns percentatges "ideals", extrets, molt probablement, deis percentatges estadístics de 
població de la ciutat de Barcelona; diferenciaven la categoría laboral, l' origen geogclfic i 
les activitats socioculturals deis pares de familia sol·licitants. 

Els percentatges ideals eren els següents: 
a) Per categoría professional 

Obrers no qualificats. 
Obrers qualificats 
Administratius 
Subalterns 

20% 
30% 
30% 

5% 
Funcionaris 4% 
Professionals liberals i independents 11% 

b) Per procedencia i anys de residencia 
Naturals de Barcelona i comarques velnes 70% 
Més de 15 anys de residencia 20% 
Menys de 15 anys de residencia 10% 

313. Nualart va publicarel1962 un article a la revistaPromos,núm.I3,amb el títol"Composición hu
mana de los nuevos núcleos de viviendas",en que explicava el projecte de distribució de propietaris i d'orde
nació de soHicituds i donava a entendre la seva participació ben notoria. 
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e) Dintre d'unes condicions laborals i geogritfiques iguals, tindria prioritat un 
contingent del 5 al 15% entre les famílies vinculades a entitats religioses, 
socioculturals i esportives. 

Aquests barems van ser aplicats tant als aspirants proposats pels socis fundadors 
(25-40% del total), com als soHicitants de l'anomenat "torn lliure"(75-60%). 

L'adjudicació 

El procés d'adjudicació es va iniciar a partir de l'estudi de les soJ.licituds presentades, 
12.060 instancies pera la primera promoció, que s'ordenaven des d'un treball medmic 
amb fitxes perforades.Aquestes s'estructuraven en 184 grups,segons els criteris i barems 
abans esmentats.314 En successives revisions les sol·licituds es van reduir a unes 6.000. 

En aquest sentit, el sistema articulat donava una serie de punts a cada sol-licitud 
en funció deis barems generals, que venien establerts perla comissió d'adjudicacions.315 

També es van tenir en compte altres aspectes com les condicions fumiliars (persones 
a di.rrec del cap de família, vidultat) i la necessitat d'habitatge, que s'establia segons la 
relació de persones menors i majors de 8 anys per habitació ocupada a l'habitatge anterior. 

L'objectiu d'aquest procés era la creació d'una mena de "barri model", pe! que fa 
a la composició sociológica. Els percentatges finals eren, en gairebé tots els aspectes 
(categorá laboral, origen, etc.), molt similars als del conjunt de la població barcelonina, 
la qua! cosa, segons els ideolegs del Patronat. havia d'afavorir la rapida integració de la 
població i:le1 barri a la ciutat i facilitava la interrelació velnaJ.316 

Els criteris d'elecció sobre la base de la ideologia, la religió i les inquietuds 
socioculturals deis adjudicataris. asseguraven un grup humad 'escassa conflictivitat social 
i política, amb una activitat reivimlicativa nuJ.la i emmarcat en els parametres del que 
s'entenia que havia de ser una família católica. 

Per acabar, cal ressaltar el rigor amb que es va seguir el procés de selecció deis 
adjudicataris; de la lectura de les actes de la junta del Patronat es despren el tractament 
detallat de moltes de les soJ.licituds, les quals s'acompanyaven de diverses entrevistes 
deis inspectors del mateix Patronat, que comprovaven personalment les dades i la situació 
deis aspirants i, més endavant, quan ja els havien estat lliurats els pisos, la veracitat del 
que s'havia dit. 

La distribució deis adjudicataris per plantes 

La distribució deis futurs ve"ins deis habitatges del Congrés als pisos que s'havien 
de construir no es va fer de forma aleatoria. La comissió d'adjudicació del Patronat va 

314. "Acta n" 8 del 30/4/1954''. Foudo Vil,iendas del Congreso Eucarístico. Carpeta núm. 7. Comissíó 
adjudicacíó -Actes i relacious varisfundadors.Arxiu Diocesa de Barcelona. 

315. "Proyecto de distribución de pisos por plantas". Fondo Viviendas del Congreso Eucarístico. Car
peta núm. 3. Estudis i projectes. Arxiu Diocesa de Barcelona. 

316. "Proyecto de distribución de pisos por plantas". Viviendas del Congreso Eucarístico. Carpeta 
núm. 3. Estudis i projectes. Arxiu Diocesa de Barcelona. 
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encarregar al responsable de propaganda del Patronat,Jaume Nualart Maymí, en aquells 
moments cap de personal d'una de les factories de !'empresa de treillats metal·lics Riviere, 
SA, la redacció d'un projecte de distribució per plantes deis habitatges a adjudicar. 
L'endrrec es va decidir en la segona reunió de la comissió d'adjudicació, el 23 de febrer 
de 1954, i la realització es va aprovar el 10 de mar¡; de 1954; la presentació deftnitiva i la 
voluntat clara d'aplicar-lo es van palesar a la vuitena reunió de la comissió citada, celebrada 
el 30 d'abril de 1954. 

"Finalmente se estudió un proyecto de distribución de usuarios por plantas 
presentado por el Sr.Nualart. La Comissión considera de gran interés dicho estudio 
felicitando al Sr.Nualart por su competentísima exposición.'1317 

A la reunió esmentada es van fer modificacions a un projecte que constava de 
catorze punts, amb unes taules de percentatges teorics, on s' especificaven les directrius 
basiques d'aquesta distribució. 

En el text del projecte, Nualart exposava les consideracions que havien de determinar 
com i a qui s'adjudicaria cada pis. Era un projecte en que algunes idees definides des de 
la socio logia s'aplicaven a un ambit urbanístic, amb l'interes ben ciar d'evitar l'aglomeració 
de persones amb una mateixa activitat professional o amb un estatus socioeconomic 
similar. Es tractava de crear un barri defmit per un sentit catolic de la propietat, amb les 
virtuts que atorgaven al fet de ser propietari un valor de seguretat moral enfront deis 
mals de la societat. Nualart considerava que, en definitiva, aquesta classe d'agrupacions 
homogenies i de similar perfil social es creaven de manera espontania en totes les pobla
cions: 

"Por evasión de las clases más cultas hacia ambientes más adecuados a su 
formación. Este movimiento es el que ha originado el desplazamiento hacia el Tibidabo 
de las clases altas de Barcelona, que originalmente se asentaron en los aledaños de 
Santa Maria del Mm; para pasar al Ensanche, de allí a la parte alta de la Diagonal 
y hacia Tres Torres, Bonanova, etc." 

1 afegia: 
':Aún cuando este proceso no se manifiesta en las clases sociales que deberán 

albergar las viviendas es una tendencia que existe en el fondo de la mayoría de las 
personas y es, por lo tanto, un aspecto que hemos de tener en consideración. Hemos 
de encontrar la fórmula, mediante la cual, sean compatibles en la urbanización, la 
pluralidad de clases y la singularidad de relaciones sociales. La mentalidad de un 
peón albañil es muy distinta de la de un maestro, pongamos por caso, y aún cuando 
es elogiable orientar la vida de mlación en el sentido que ambos se comprendan no 
podemos llevar la experiencia al punto de conseguir efectos contrarios, es decir que 
creemos condiciones que imposibiliten toda comprensión." 

Nualart renunciava, així, a l'agrupació en un mateix bloc de persones d'identica 
classe social o grup d'activitat laboraL Com a solució intermedia, proposava que en un 
mateix edifici convisquessin: 

"{ . .]personas de distinta condición, si bien procurando unas condiciones que 
permitan la máxima sociabilidad y vida de relación. " 

317. Viviendas del Congreso Eucarístico. Carpeta núm.7. Comissió adjudicadó -Actes i reladons 
varis fwzdadors.Arxiu Diocesa de Barcelona. 
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Pren el concepte de "planta o repra d'escala" com la unitat en que basar la distribució 
per pisos, i remarca la imporumcia social d'aquest element arquitectonic: 

"El rellano de la escalera tiene en la vida de vecindad una importancia 
extraordinaria. Los vednos del mismo rellano son más vecinos entre si que los demás 
habitantes de la casa. Los escalones que separan una planta de otra tienen, en este 
sentido una importanda mucho mayor que la que puede suponerse del examen físico 
de sus componente materiales y de la misión que el arquitecto les asigna. Teniendo 
en cuenta lo que antecede, en definitiva, se propone, distribuir las plantas entre fas 
distintas clases sociales, en forma que cada actividad laboral ocupe una planta. Con 
ello se consigue que los empleados tengan por vednos directos a empleados y que los 
peones tengan a su vez, como vecinos directos a peones, pero que en cambio, la 
vecindad esté compuesta por todos los grupos soda/es." 

Així, dones, Nualart apostava per col·locar la gent d'igual nivell social i laboral en 
una mateixa planta. Per tal de confirmar el seu projecte, va presentar uns valors teorics 
de distribució, seguint els criteris exposats abans, perque fossin aplicats als 184 primers 
habitatges que s'havien de lliurar i que, comes pot veure en el quadre 9.3, es van aplicar 
m per randa en aquest primer lliurament. 

Quadre 9.3. Valors teorics per a la distribució per plantes deis habitatges de la 
primera entrega, segons les categories sociolaborals establertes pel Patronat de 
les VCE318 

Classes laborals Baixos Planta la Planta2a Planta3a Planta4a 
l. Obrers no qualificats 37 
2. Obrers qualificats 8 7 40 3 
3.Administratius 21 33 
4. Subalterns 10 
5. Professions liberals 6 
6. Funcionaris 4 
7. lndependents319 13 
TOTAL: 22 40 40 40 40 
Font:"Proyecto de distribución de pisos por plantas", Viviendas del Congreso Eucarístico. 
Carpeta núm. 3.Estudis i projectes.Arxiu Diocesa de Barcelona. 

Per distribuir els propietaris, Nualart va seguir el criteri que recollia en els punts 
onze i dotze del seu projecte: 

"11° La razón de situar en la planta baja a subalternos, clases armadas y 
obreros cualificados es por considerar que estas clases forman la media de la 
urbanización, es decir de administmtivos pam m-riba encontraríamos resistencia 
para ocupar este tipo de viviendas y de cualificados para abajo, es posible que hicieran 

318. Les xifres que es mostren són les valoracions teoriques que Nualart va presentar perque fossin 
aplicades als 182 habitatges establerts en el projecte inicial. La distribució i el Uiurament es van fer sobre 184, 
per una modificació que finalment hi va haver del projecte original quant al nombre de pisos a construir. 

319.Aquesta categoria era la formada sobretot per artesans, comerciants i propietaris de botigues. 
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desmerecer el tono de los jardines interiores donde estaban situadas estas viviendas. 
Tengamos en cuenta que los habitantes de estas viviendas acostumbra a hacer vida 
de calle, es decir son los que están más en contacto con la calle. Hemos creído que la 
forma propuesta equilibra la situación. 

12 o Se justifica la distribución de plantas en el sentido de a mayor cultura, 
plantas inferiores. Por ser esta costumbre establecida tradicionalmente en nuestra 
ciudad. Porque los pisos bajos redben más molestias que los pisos altos de sus vecinos. 
Y a más cultura, más comprensión, por lo menos en términos generales. La desventaja 
anterior viene compensada por la facilidad de acceso a la vivienda." 

Aquesta justificació situava els treballadors de categories laborals menys qualificades 
i, per tant, menys retribu!des i menys instruid es, a les plantes superiors de l' edifici. Tant 
és així, que Nualart, considerant l'avantatge que representa la ubicació a les plantes baixes, 
proposava una sobrequota o una bestreta a pagar per part deis qui hi havien de viure, 
que a més serviría per justificar l'adjudicació d'aquests pisos a persones de categoría 
laboral més alta. 

La proposta de Nualart quant a la distribució per plantes intentava assolir els 
objectius que el Patronat ja havia fixat de forma general als adjudicataris de pis.Aquests 
objectius tenien la in ten ció de conformar un barrí equilibrat en tots els sentits, amb una 
composició sociológica similar a la de Barcelona, capa\= d'integrar-s'hi plenament i d'evitar 
conflictes i segregacions del nou barri amb relació a la resta de la ciutat.Aquest equilibri, 
segons els membres del Patronat, no només havia ser general del barrí sinó de cada edi

fici. 
Nualart diu que es va inspirar en un tipus de distribució vertical tradicional a 

Barcelona i que es donava a principi del segle xx a molts immobles de l'Eixample, on la 
majoria de les plantes inferiors estaven reservades a les classes benestants, propietaries 
deis immobles. 

Per a Nualart, els burgesos comerciants de l'Eixample de comen\=ament de segle 
xx, eren ara els administratius, funcionaris i els professionals liberals deis Habitatges del 
Congrés, ja que els pisos alts eren per a treballadors manuals, més o menys qualificats, 
que si continuem amb el símil correspondrien als Ilogaters que ocupaven les plantes 
superiors de molts edificis de l'Eixample barceloní.320 

]a hem vist que Nualart arrenca de conceptes molt deterministes que l'indueixen 
a fixar cada "classe social" dintre d'un espai ben delimitar i gairebé inamovible, per a la 
qual cosa forma uns grups o "classes" amb els quals treballaci per tal de confeccionar el 
projecte de distribució. Tanmateix, confon nivell economic, cultural i laboral, fins a 
identificar, per exemple, d'una manera absoluta, el coHectiu d'obrers no qualificats amb 
el grup de cultura més baixa, com queda ben ciar en el punt catorze del projecte i amb 
relació al pagament d'una sobrequota per ocupar les plantes baixes: 

"Esta sobre cuota serviría a los efectos psicológicos, de justificante a la adjudicación 
de las plantas bajas a solicitantes de más cultura, ya que ni a todos es preciso explicarles 
las causas que motivan esta distribución ni muchos la entenderán y calibrarán en 
su verdadero sentido". 

320. BARJAU, S."Arquitectura, paisatge urbá i ordenances. L'aspecte deis edificis a l'ei.xample clássic" i 
LLOPART, M. D. "les cases de l'Eixample de portes endins". Dios La fomwció de l'Eictample de Barcelona. 
Barcelona: L'Aven<;, 1990. 
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I és molt explícit, en aquest sentit, al pum onze de l'estudi: 

" ... y de [obreros] cualificados para abajo, es posible que hicieran desmerecer el 
tono de los jardines interiores donde están situadas las viviendas. Tengamos en cuenta 
que los habitantes de estas viviendas acostumbran a hacer 'vida de calle', es decit; 
son los que más en contacto con la calle." 

Com es pot veure, un plantejament classista que coincideix amb la tasca benefica 
i paternalista que s'estava portant a terme, i que impregnava tot el projecte.D'altra banda, 
no podem oblidar que la divisió per grups dintre d'una escala socioeconomica també 
obela a una necessitat practica de l'administració del Patronat; és a dir, calia agrupar els 
futurs velns d'una manera o d'una altra per facilitar la, jade per si, dificil tasca de distri
buir-los amb uns criteris determinats, fossin els utilitzats o fossin uns altres. 

També cal aclarir que Nualart va aplicar els seus coneixements com a cap de 
personal de Riviere, SA i com a socioleg autodidacte, per qualificar i agrupar els adjudicataris 
deis pisos, a partir, principalment, de la categoria laboral i del nivell economic. 

Els objectius que el Patronat deis Habitatges del Congrés Eucarístic va intentar 
d'assolir, per mitja d'aquest procés de distribució, van ser diversos. El de diversificar tot 
buscant la integració més racil deis velns al nou barri i a la resta de la ciutat, ja ha estat 
citat i queda ben explicat en els diferents apartats del projecte. 

D'entrada, podria semblar positiu el fet de no crear petits nuclis on s'agrupessin 
exclusivament persones d'identica situació económica o laboral, pel perill d'aiUament i 
d'automarginació urbana que comportava o de creació de guetos. No obstant aixo, l'interes 
del Patronat per evitar aquesta mena de problemes també perseguia l'eliminació de 
possibles reivindicacions i protestes coHectives.Agrupar, per exemple, treballadors d'una 
mateixa empresa,Iacilitava activitats de reunió i reivindicació entorn de l'ambit laboral 
i social, tota vegada que una concentració majoritaria d'obrers manuals en un o més blocs 
del barri li hauria donat una fesomia de barrí "obrer", i les inquietuds socials de la classe 
treballadora podrien haver posat en perillla imatge de "barrí model" que els promotors 
deis Habitatges del Congrés havien perseguit en tot moment. 321 El fet de dispersar grups 
potencialment conflictius i barrejar-los amb individus de sectors socials més conservadors 
o vinculats a alguna associació católica va ser un deis aspectes basics a valorar del projecte 
de distribució per plantes de Nualart. L'interes de crear aquest barri modelic arriba a 
l'extrem d'aplicar a la realitat els quadres numerics teorics que Nualart havia presentat 
en el projecte, els quals indicaven la distribució deis propietaris deis pisos segons els 
conceptes següents: classes socials i laborals, catolicitat i lloc de residencia i naturalesa 
deis adjudicataris. Eren els mateixos conceptes que s'havien tingut en consideració a 
l'hora de fer la selecció de les instancies deis futurs adjudicataris deis pisos. 

Sistema de distribució deis habitatges 

Efectivament, el projecte de Nualart recollia un quadre de distribució teórica deis 
propietaris segons tres categories: la classe sociolaboral, que també era el criteri de base 
pera la distribució per plantes, l'origen geografic del pare de família i la denominada 

321. CERVANTES C.; CHECA. M. i DE GRADO,A. Op. cit. 
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"catolicitat" ,ambles quals es feia la distribudó deis adjudicataris d'aquest primer lliurament 
que podem observar en els quadres 9.4 i 9.5. 

Pel que fa a la segona categoría, cal esmentar la incidencia tan forta, fins i tot en 
l'ambit teoric, deis naturals de Barcelona i Catalunya, que representaven un 65% deis 
usuaris teorics.Aquest elevat percentatge respon a una notoria preocupació en els primers 
moments de vida del Patronat per atendre el deficit d'habitatge de la pobladó estrictament 
barcelonina,atenció que va anarvariant amb els anys arran de l'increment de la immigració 
que provenia de fora de Catalunya. Es tractava d'una preocupació que encobria una por 
ata vi ca a l'immigrant, en aquella epoca molt estigmatitzat, tant perles autoritats com per 
la població en general. D'aixo, en deixen constancia els membres de la comissió d'adjudicació, 
ja que valoraven més el binomi "anys de residencia a Barcelona i anys de permanencia 
en una empresa" que l'"honradesa d'aquestes persones." 322 

Evidentment, alllarg deis vint-i-quatre anys de vida del Patronat i de I'expansió de 
les seves activitats més enlla del terme municipal de Barcelona, i amb l'increment de la 
immigració que es va donar durant aquest període, els percentatges van variar, com es 
pot observar en el quadre 11.1 O. Fins i tot la primera divisió, segons l'origen de l'adjudicatari 
que proposava i utilitzava la comissió del Patronat, va anar variant, ja en el segon lliurament 
de pisos, datat al febrer de 1955, s'anota una classificació que especifica l'origen regional 
deis adjudicataris, i que engloba deu zones geografiques del país, com es pot veure en el 
quadre 11.7. Pel que fa a la categoría o criteri de catolicitat, també cal esmentar que el 
69% podien no ser practicants catolics.Des de la comissió,i el mateix Nualart,creien que 
la relació entre persones del barri i en els edificis, prenent el repla de l'escala com a eix 
de comunicació intervei:nal, transmetria els valors catolics a partir de la col-locació 
estrategica deis propietaris denominats "militants catolics", que en els percentatges 
presentats en el projecte eren només del 8%. Segons Nualart: 

"Estos practicantes católicos harán que la religión tome partido en la vida 
cotidiana de los recién llegados."323 

Al nostre entendre, aquesta categoría s'explica per l'acte religiós que va impulsar 
els habitatges i l'embolcall ideologic que els proporcionava.Amb tot, des de la comissió 
d'adjudicació es do nava a entendre que aquest 8% era el "nucli dirigent social i catolic", 
que primer al bloc i després a la parroquia integrarien la futura "Comissió consultiva 
general del barrí", la qual anys més tard seria l' embrió de la futura associació de vei:ns. 

Nualart, set anys després de la redacció del projecte, exposava amb claredat 
meridiana la necessitat de crear aquest grup dirigent, a través de l'aplicació de percentatges 
"sociologics"; ho feia ambles paraules següents: 

"Pero la previsión de los urbanistas de nada serviría o por lo menos sería 
insuficiente y de resultados menos prácticos y rápidos si paralelamente, cuando ello 
es posible, no se atendiese debidamente a crear las condiciones "humanas" que faciliten 
la utilización al máximo de dicho "centro cívico".A esta previsión corresponde la 
selección ya descrita por categorías laborales e integración ciudadana, pues eso ha 
de facilitar la efectividad de la acción social que se desarrolle. Pero asimismo debe 

322. "Proyecto de distribución de pisos por plantas". Viviendas del Congreso Eucarístico. Carpeta 
núm. Estudis i projectes. Arxiu Diocesa de Barcelona. 

323. "Proyecto de distribución ... " Op. cit. 
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preverse el sector dirigente. Para ello se propone que al seleccionar las solicitudes se 
dé preferencia a aquellos que, incluidos en los distintos grupos, es decir, sin que 
constituyan excepciones de las reglas predeterminadas, hayan declarado fonnar parte 
de alguna entidad, cualquiera que su actividad: cultural, mcreativa, religiosa, benéfica, 
cooperativista, mutualista, artística, etc.""24 

L'objectiu, com ja hem dit, era crear un barrí modelic. Tal com mostrarem a 
continuació, aquesta aplicació sociodemogriúica, certament complexa, es va aplicar d'una 
manera prou rigorosa, almenys en el primer lliurament de pisos al barrí VCE-Can Ros de 
Barcelona. A la segona entrega, comes pot observar en el quadre 9.6, els percentatges 
finals certificaven desviacions pe! que fa als percentatges teorics proposats per Nualart 
a la comissió d'adjudicació. Creiem que en el tercer lliurament de pisos es va produir un 
fet similar, malgrat que perla falta de documentació no podem verificar aquesta conclusió. 
A partir de la quarta entrega, la distribució per plantes es va fer de forma més laxa. De 
totes maneres, els percentatges relatius a 1' origen i la residencia deis futurs propietaris i 
la categoría laboral es van aplicar segons els percentatges dissenyats, de forma més o 
menys precisa, a les diferents promocions que el Patronat va realitzar durant els vint-i
quatre anys d'existencia, comes pot veure en els quadres 9.8, 9.9 i 9.10. 

Finalment, cal assenyalar que Nualart, com al tres sociolegs i arquitectes de 1' epoca, 
va emprar aquest model de distribució en diverses promocions d'habitatges. El mateix 
Nualart, quan treballa va peral consistori barceloní, va elaborar un estudi semblant peral 
polígon d'habitatges del sud-oest del Besos, del qua! va donar notícia a l'article de la revista 
Promos, abans ressenyat. També l'advocatjosé Maria Martínez Mari Odena, gerent del 
Patronat Municipal de l'Habitatge entre 1954 i 1977,325 va fer estudis destacats i algunes 
publicacions sobre la distribució sociológica deis habitants d'un polígon d'habitatges i 
sobre la immigració. Per exemple, el 1964, va publicar La immigració a Barcelona. 

Un deis seus treballs sobre el primer tema el va realitzar arran de la construcció 
del polígon d'habitatges de Montbau,que construla el Patronat Municipal de l'Habitatge. 
Els resultats van ser exposats en el Primer Congrés Nacional d'Urbanisme, celebrar a 
Barcelona el novembre de 1959.326 

Sabem que tots dos, si fen1 cas de les referencies bibliografiques deis seus escrits, 
bevien, mol tes vegades a través de traduccions franceses, de fonts tan diferents com les 
teories que explicaven la influencia sobre l'individu de la ciutat composta de classes i 
grups,de Georg Sirnmel; la teoría de classes,grups d'estatus i partits de MaxWeber,m el 
sentir de la integralitat de l'habitatge lligat a la sociología i a 1' economía, 328 de 1 'arquitecte 
Walter Gropius; i les aplicacions de les teories de l'escola de Chicago a París realitzades 
per l'antropoleg Paul Henry Chombard de Lauwe, o de la teoría de l'aburgesament de 
Thorstein Veblen, entre d'altres. 329 

324. NUALART MAYMi,J. "Composición humana de los nuevos núcleos de viviendas". Dins Promos, 
núm. 13, Barcelona, 1962 (pag. 17). 

325. SAGARRA, E et alii. De les cases bm-ates als grans polígons.El Patronal Municipal de l'Habitatge 
de Barcelona, entre 1929 i 1979. PMH, 2003 (pag. 118 i següents). 

326. MARTÍNEZ-MARJ,]. M. "Sociología y urbanismo". Dins Congreso nacional de urbanismo. Barce-
lona, novembre de 1959. 

327. WEBER, M. Essay in Sociology. Routledge, 1948. 
328.Aspectes recollits a GROPIUS. WAicances de la arquitectum integml. Buenos Aires, 1953. 
329. CHOMBARD DE LAUWE, P H. et alii. Paris et l'agglomération parisienne. París: PU.E, 1952. VE· 

BLEN, T. Tbe tbeory of tbe leisure class. Viking Press. 1931. 
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De fet, tant Nualart com Martínez Mari, estaven al corrent deis informes que des 
d'alguns organismes internacionals es realitzaven amb relació als problemes que poguessin 
sorgir de la instal·lació de població en els polígons d'habitatges que es construlen. En 
aquest sentir, són molt il·lustratives algunes de les conclusions de la reunió de la Comissió 
de l'Habitatge de la Unió Internacional d'Orientació Familiar, organisme que depenia de 
!'ONU; el mar~ de 1956 celebrava el seu congrés anual a Barcelona, i valla pena destacar 
la gran semblan~a de postulats amb els del projecte de Nualart i el posterior de Martínez 

Mari per a Montbau. 
"El éxito de una política tendente a la mezcla social es en gran parte subordinada 

a la previa fonnación de un clima de comunidad que favorece la aproximación de 
las clases. A este fin se impone un esfuerzo de educación de todas las clases sociales. 
Una mezcla moderada de familias cuyo nivel cultural y económico no difiera demasiado 
y que estén dispuestas a aceptarse mutuamente, es necesaria. No obstante en un mismo 
inmueble de viviendas es necesario evitar la mezcla de clases sociales. '030 

Quadre 9.4. Valors teorics per a la distribució sociologica deis habitatges de la 
primera entrega, segons categories sociolaborals, lloc d'origen i "catolicitat", i 
comparativa amb eis percentatges generals de distribució de propietaris establerts 
pel Patronat deis Habitatges del Congrés 

Per categories sociolaborals 
Nombre Percentatge Percentatge 

Tooric Tooric Teoric 
1aentrega general 

Obrers qualificats 58 31,86% 30% 

Obrers no qualificats 37 20,32% 20% 

Administratius 54 29,67% 30% 

Subalterns administratius 10 5,49% 5% 

Funcionaris (militars i guardia urbana) 4 2,19% 4% 

Professionals liberals 6 3,29% 

Independents 13 7,14% 11%331 

Total 182 100% 100% 

Per origen i lloc de residencia 
Nombre Percentatge Percentatge 

Teoric Teoric Teoric 

1aentrega general 

Naturals de Barcelona o de Catalunya 118 64,83% 70% 

Amb més de 15 anys de residencia 43 23,62% 20% 

Amb menys de 15 anys de residencia 21 11,53% 10% 

Total 182 100% 100% 

330. Conclusions citades a MARTÍNEZ-MARÍ,]. M. "Sociología y urbanismo". Dins Congreso nacional 

de urbanismo. Barcelona, novembre de 1959. 
331. Aquesc percentatge teóric incloia les professions liberals i els independents, amb un total de 

1'11 %. 
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Per "catolicitat" 
Nombre Percentatge 

Teoric Teoric la entrega 
Percentatge 

Teoric general 
Necessariament practicants 43 23,62% 
Militants catolics 14 7,69% 5-15% 
No necessariament practicants 125 68,68% 
Total 182 100% 
Font:"Proyecto de distribución de pisos por plantas". Viviendas del Congreso Eucarístico. 
Carpeta núm. 3. Estudis i projectes. Arxiu Diocesa de Barcelona. 

Quadre 9.5. Valors teorics per a la distribució sociologica deis habitatges de la 
primera entrega, amb creuament de les diferents categories establertes pel 
Patronat de les VCE 

Obrers no qualificats 
caps de faíriilia Futurs matrimorus 

Naturalesa o Catolics Militans Al tres Total Catolics Militants Al tres Total 
anys de residencia entitats catolics entitats catolics 
Naturals de Barcelona 
o de les províncies de la regió 4 16 21 2 3 
Arnb més de 15 anys 
de residencia 6 7 
Arnb menys de 15 anys 
de residencia 1 3 4 1 1 

Total 6 1 25 32 1 1 3 5 

Obrers qualificats 
Caps de familia Futurs matrimonis 

Naturalesa o Catolics Militans Al tres Total Catolics Militants Al tres Total 
anys de residencia entitats catolics entitats catolics 
Naturals de Barcelona 
o de les províncies de la regió 7 2 25 34 4 6 
Arnb més de 15 anys 
de residencia 2 7 10 2 
Arnb menys de 15 anys 
de residencia 2 3 5 1 1 

Total 11 3 35 49 2 1 6 9 

Administratius 
Caps de familia Futurs matrimonis 

Naturalesa o Catolics Militans Al tres Total Catolics Militants Al tres Total 
anys de residencia entitats catolics entitats catolics 
Naturals de Barcelona 
o de les províncies de la regió 7 2 21 30 4 6 
Arnb més de 15 anys 
de residencia 2 7 10 2 
Arnb menys de 15 anys 
de residencia 2 3 5 1 1 
Total 11 3 31 45 2 1 6 9 
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Subalterns 
caps de ramm:a Futurs matrimODIS 

Naturalesa o Catolics Militans Altres Total Catolics Militants Altres Total 

anys de residencia 
Naturals de Barcelona 

entitats catolics 

o de les províncies de la regió 
Arnb més de 15 anys 
de residencia 
Arnb menys de 15 anys 
de residencia 
Total 1 1 

Funcionaris 

entitats catolics 

3 4 

2 3 

1 1 

6 8 

Caps de familia Futurs matrimonis 

2 2 

Naturalesa o Catolics Militans Altres Total Catolics Militants Altres Total 
anys de residencia 
Naturals de Barcelona 

entitats catolics 

o de les províncies de la regió 
Arnb més de 15 anys 
de residencia 
Arnb menys de 15 anys 
de residencia 
Total 

Professions liberals 

1 

entitats catolics 

2 

2 3 

Caps de familia Futurs matrimonis 

1 1 

Naturalesa o Catolics Militans Altres Total Catolics Militants Altres Total 
anys de residencia 
Naturals de Barcelona 

entitats catolics 

o de les províncies de la regió 
Arnb més de 15 anys 
de residencia 
Arnb menys de 15 anys 
de residencia 
Total 

Independents 

1 1 

entitats catolics 

2 3 

3 5 1 

Caps de familia Futurs matrimonis 

1 

Naturalesa o Catolics Militans Altres Total Catolics Militants Altres Total 

anys de residencia 
Naturals de Barcelona 

entitats catolics 

o de les províncies de la regió 
Amb més de 15 anys 
de residencia 
Arnb menys de 15 anys 
de residencia 
Total 

2 

2 1 

entitats catolics 

6 9 

2 2 

9 12 1 

Font:"Proyecto de distribución de pisos por plantas". Viviendas del Congreso Eucarístico. 
Carpeta núm. 3. Estudis i projectes. Arxiu Diocesa de Barcelona. 
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Jaume Nualart Maymí, un apunt biogritfic33z 

Jaume Nualart Maymí va néixer a Ca<;a de la Selva, el 19116. De jove va ingressar a 
la Federació de ]oves Cristians de Catalunya. Després de la Guerra Civil va ser un deis 
molts que va tractar de recompondre l'entitat dins de l'Acció Católica oficial. La impossibilitat 
de fer-ho el va dur, amb al tres fejocistes, al grup del sacerdotAmadeu Oller, el qua! primer 
es va articular a la parroquia de Santa Madrona i a partir de 1944, a la parroquia de Sant 
Medir de la Bordeta, barrí on Nualart hi establira la residencia. A partir de 1948, coma 
continuació de la tasca fejocista, formara part del grup fundador d'Orlentación Católica 
Profesional del Dependiente.També sera membre de la Comissió Oliba, encarregada de 
les festes d'entronització de la Mare de Déu de Montserrat de 1947. 

És a partir de la seva vinculació amb l'OCPD que entra en contacte amb diversos 
membres de 1' Asociación Católica de Dirigentes,i que coHabora ambles campanyes de premsa 
de la comissió gestora i després amb el Patronat deis Habitatges del Congrés, un cop constitu!t, 
al qua! s'incorporara coma tecnic de propaganda a temps parcial el maig de 1953. 

En aquells anys, va mantenir una activitat clandestina vinculada al compromís tívic 
que havien d'assumir els catolics catalanistes, que el va dura participar en la creació del 
grup parapolític CC (Catolics Catalans) el 1954, al costat de Raimon Galí,Jordi Pujo!, 
Jaume Carner, Frederic Roda i Xavier Muñoz.333 En el marc d'aquesta activitat política, va 
ser un deis signants de la carta dirigida al Papa Pius XII, el 1952, que advertía de la 
politització del Congrés Eucarístic per part del regim franquista. 

També des de l'OCPD sera !'impulsor de l'associació de beneficiaris constructors 
que es creara a la Bordeta, en la qua! el Patronat del Congrés prendra part activa. Pels 
volts de 1960, promoura, des de la cooperativa La Puntual, que depenia de l'OCPD, la 
construcció d'habitatges al barrí de la Guineueta de Barcelona. 

El1959 tanca la seva etapa coma cap de propaganda del Patronat deis Habitatges 
del Congrés Eucarístic. 

En l'ambit professional, va estar vinculat gairebé tota la seva vida a !'empresa de 
trefilats methl-lics Riviere, SA, a la qua! va entrar el 23 de gener de 1929. Des de l'inici 
deis anys cinquanta, va ocupar el drrec de cap de personal de la fabrica que !'empresa 
tenia a Sant Martí de Proven<;als, i després de la de Can Thnis. Més endavant, el 1964, sera 
~omenat director de personal de la factoría que la Riviere va construir a Cerdanyola. 
Es considerat un deis pioners de l'aplicació de la sociología a Catalunya, ciencia que va 
aprendre de forma autodidacta;334 el 1954, s'incorpora coma docent a l'lnstitut de Ciencies 

332. MANENT SEGIMÓN.A.:Nualart Maymí;Jaume". I?ins Diccionari d"bistória edesúlstica de Catalunya. 
Barcelona: Ed. Claret, 2001, Vol 2 (pag. 724). FERNANDEZ PEREZ, P. Historia de Moreda (1 879-2004) y Rivlere 
(/854-2004). Un siglo y medio de trefileria en España. MRT, 2004. PUIGDOMENECH ITEY, E Dins Historial de 
la ind~~ m~tal-lúrgíca Riuler!!./835-1979. Barcelona, 1993.VIL\ MANCEBO ,A. E~ serveis socials a Catalunya. 
Una vzszo hzstonca.Test doctoral, Universitat de Girona, 30-01·2004 (pag. 290 i següents). Exposidó virtual: Con
vergencia, 25 anys de fer política (1 974-1999) hnp://wwwconvernencia.org!expo/assembleajnualart.html. 

333. DE RIQUER, B. "El Congrés del ~acionalcatolicisme". DinsVILAR, P. (Dir.) Historia de Catalunya. 
Barcelona: Edtctons 62, 1989 (pag. 229). MUNOZ, X. Negocis pn·vats i deríes públíques-Memónes. Barcelona: 
Edicions 62, 1999 (pag. 66). 

334. R. Bonal l'inclou en aquesta categoria:"Els pioners conreadors de la disciplina són noms prou cone
gurs: Joan Fuster, Francesc Candel, ~1.Aurelia Capmany,Antoni]utglar,Antoru Seva, Salvador Giner, Esteban Pinilla, 
]osep M. Muntaner, Miquel Siguan, Angels Pascuai,Antoni Pérez,Josep M. Masjoan,Jesús Marcos,]aume Nualart, 
Antoru M. Badia i Margarit, Rafel Utús Ninyoles, Rogeli Duocastella, Emili M. Boix i Selva, etc." Citat a BONAL, R." la 
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Socials de Barcelona (ICESB), i va ser professor del primer curs de "formació social", 
celebrat el 1954, i membre del Consell del curs 1968-1969.335 

Interessat perles problematiques derivades de la immigració i el creixement urba, 
va ser un deis defensors de la teoría de la integració en contra de l'assimilació, que entre 
d'altres recolliria]ordi Pujo!. Va col·laborar amb Rogelio Duocastella a l'lnstitut de Sociología 
Aplicada i va treballar pera l'Ajuntament de Barcelona, entre 1960 i 1965, dissenyant 
entre d'altres el procés de distribució sociológica deis propietaris del polígon d'habitatges 
del sud-oest del Besos. La seva trajectoria política el dura a militar a Convergencia 
Democratica de Catalunya, participant en l'assemblea constitutiva de 1974.Amb !'arribada 
de la democracia, el 23 de juny de 1980 sera nomenat director general de serveis socials, 
carrec que ocupara fms al 1988. El1983, va ser nomenat president del ConsellAssessor 
de la Federació d'Associacions de Gent Gran de Catalunya (FETAC).Va morir en un accident 
de tclnsit a Salou el julio! de 1989. En reconeixement a la seva extensa tasca en el camp 
de les cien cíes socials, el Premi Nacional de Catalunya de Ciencies Socials duu el seu nom, 
igual que el premi pera investigacions que convoca el Departament de Benestar Social 
de la Generalitat de Catalunya. 

Ellliurament de les claus als primers 184 propietaris 

La culminació del procés d'adjudicació i la posada a la practica del que Nualart 
havia projectat va ser ellliurament de les claus deis primers 184 pisos del barrí del Congrés, 
a Barcelona. Va tenir U oc en un acte solemne de benedicció, presidit pe! bis be Modrego, 
el governador civil, Felipe Acedo Colunga, i el director general de !'Instituto Nacional de 
la Vivienda, Federico Mayo. 336 Els habitatges entregats esta ven situats a les illes 1 i 2, els 
actuals carrers de !'Espiga, Cep, Felip II i Cardenal Tedeschini. 

Del total deis pisos, en principi 179, en van correspondre 82 a adjudicataris proposats 
pels socis fundadors, entre els quals van destacar els mateixos membres de la junta del 
patronat i empreses afins, així com al tres que havien aportat la quota corresponent; era 
el cas de la família Roger Gallés, Riviere, SA, Bertran i Güell Forcada, SA. Els 97 restants es 
van adjudicar al denominat"torn lliure", ésa dir, a persones alienes a qualsevol vinculació 
amb el Patronat i als socis. 

Una de les imatges més negatives del Patronat en els primers anys d'existencia va 
ser la sensació que planava que les adjudicacions estaven pactades per influencies i reco
manacions de persones vinculades a l'Església. En un intent d'evitar aquest corrent 
d'opinió, el mateix dia dellliurament es publicava a La Vanguardia de Barcelona i al 
Diari de Barcelona la llista completa deis futurs usuaris deis nous pisos, ambla professió. 
Així, el 27 de juny, del total deis pisos nous, estaven ocupats 172; s'havien prodult set 
renúncies -dues d'adjudicataris proposats per un soci fundador, i cinc deis de torn lliu
re-, totes produldes més per voluntat de l'adjudicatari, que volia aconseguir una situació 

sociología de Catalunya.Aproximació a una historia". Dins ButUetí de la Societat Catalana de Sodologia, núm. 
1, lEC, 1995. Chttp:Uwww.iec.es/institucio/societats/ACSociologia/Publicacions/PDF/numero 1 1295/Z.pdf ). 

335. SABATER GARCIA,]. L"/CESB (1951-2001). Crónica de mig segle al servei de l"Església i la so
cietat catala11es. Barcelona: Ed. Claret, 2002 (pag. 19, 20 i 28). 

336."LasViviendas del Congreso Eucarístico". Dins La Vanguardia Española,27-6-54. 
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millor del pis en !'entrega següent, que per denegacions del Patronat.A aquestes renúncies 
calia afegir els cinc pisos que quedaven pendents d'adjudicació, quatre assignats a 
propietaris proposats per un soci fundador i un pera un adjudicatari de torn lliure.Aquests 
cinc habitatges van ser adjudicats el 30 de juny: tres a persones proposades per socis 
fundadors i la resta, de torn lliure; el 8 de julio! es van lliurar els pisos que queda ven, tots 
a adjudicataris de "torn lliure".Així, el 26 de julio! 1954, tots els pisos de la primera 
promoció del Patronat del Congrés estaven ocupats. 

Pe! que fa a la distribució per plantes que finalment es va aplicar i en relació amb 
els barems teorics establerts, tal com s'observa en el quadre 9.6, l'aproximació entre els 
totals reals i els teorics és molt alta, sobretot quant als grups majoritaris, els obrers 
qualificats, no qualificats i els administratius, que dominen les plantes que els havien 
destinat. S'aprecia una variació major en el grups minoritaris, funcionaris i professions 
liberals, on el canvi d'un sol individu pot afectar visiblement la proporció fmal respecte 
deis valors teorics. Un punt i a part mereix la distribució deis baixos, per l'absencia de 
dades sobre els habitants (aproximadament un 30% deis baixos figura sense especificar 
en els quadres defmitius d'adjudicació). 

Quadre 9.6. Distribució final real per plantes deis habitatges de la primera 
entrega, segons les categories sociolaborals establertes pel Patronat de les VCE 
(1) Propietaris adjudicataris proposats per un soci fundador 
(2) Propietaris adjudicataris de torn lliure 

BAIXOS 
Classes laborals S.F.(1) T.L(2) TOTAL TOTAL TEORIC 
l. Obrers no qualificats 3 2 5 
2. Obrers qualificats 4 5 8 
3.Administratius 1 
4. Subalterns 3 4 10 
5. Professions liberals 
6. Funcionaris 4 
7. Independents 1 
No adjudicats o sense informació 7 
TOTAL 24 22 

PRIMERA PlANTA 
Classes laborals S.F.(l) T.L.(2) TOTAL TOTAL TEORIC 
l. Obrers no qualificats 2 3 
2. Obrers qualificats 3 3 
3.Administratius 9 14 23 21 
4. Subalterns 
5. Professions liberals 3 3 6 
6. Funcionaris 1 2 
7. Independents 5 5 13 
No adjudicats o sense informació 1 
TOTAL 40 40 
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SEGONA PlANTA 
Classes laborals S.F.(1) T.L.(2) TOTAL TOTAL TEORIC 
l. Obrers no qualificats 3 1 4 
2. Obrers qualificats 16 2 18 7 
3.Administratius 6 11 17 33 
4. Subalterns 
5. Professions liberals 
6. Funcionaris 
7. Independents 
No adjudicats o sense informació 
TOTAL 40 40 

TERCERA i QUARTA PlANTA 
Classes laborals S.F.(1) T.L.(2) TOTAL TOTAL TEORIC 
l. Obrers no qualificats b 12 27 37 
2. Obrers qualificats 3 27 30 43 
3.Administratius 9 2 11 
4. Subalterns 2 
5. Professions liberals 
6. Funcionaris 
7. Independents 
No adjudicats o sense informació 8 
TOTAL 80 80 
Font: Viviendas del Congreso Eucarístico. Carpetes num.7 i 8. Comissió adjudicadó. 
Arxiu Diocesa de Barcelona, i elaboració propia. 

Quadre 9. 7. Valors teorics per a la distribució sociologica deis habitatges de la 
segona entrega (febrer de 1955), segons categories sociolaborals, lloc d'origen 
i catolicitat. Comparativa amb els percentatges generals de distribució de 
propietaris establerts pel Patronat de les VCE 

Per categories sociolaborals 
Adjudicataris Adjudicataris Total Percentatges Percentatges 

S. fundador torn lliure adjudicataris 2aentrega teoris 
gen erais 

Obrers qualificats 7 14 21 25,30% 30% 
Obrers no qualificats 2 1 3 3,61% 20% 
Administratius 21 21 42 50,60% 30% 
Subalterns Administratius 2 3 3,61% 5% 
Funcionaris 
(militars i guardia urbana) 6 1 7 8,43% 4% 
Professionals liberals 5 6 7,22% 
Independents 1 1 1,20% 11%m 
Total 38 45 83 100% 100% 

337.Aquest percematge teóric incloia les professions liberals i els independems.amb un total de 1'11%. 
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Per estat civil 
Adjudicataris Adjudicataris Total Percentatges Percentatges 

S. fundador torn lliure adjudicataris 2a entrega teoris 
generals 

Famílies formades 26 34 60 72,28% 85% 
Futurs matrimonis 12 11 23 27,71% 15% 
Total 38 45 83 100% 100% 

Per associacions 
Adjudicataris Adjudicataris Total Percentatges Percentatges 

S. fundador torn lliure adjudicataris 2a entrega teoris 
gen erais 

Associats entitats 
catoliques 6 7 13 15,66% 5-15% 
No associats 32 28 70 84,33% 95-85% 
Total 38 45 83 100% 100% 

Perorigen 
Adjudicataris Adjudicataris Total Percentatges Percentatges 

S. fundador torn lliure adjudicataris 2aentrega teoris 
gen erais 

Barcelona 22 18 40 48,19% 30% 
Catalunya 4 6 10 12,04% 20% 
Llevant 3 4 7 8,43% 30% 
ArJgÓ 4 4 4,81% 5% 
Múrcia 1 1 1,20% 4% 
Andalusia 2 2 2,40% 
Castella-Extremadura 6 6 12 14,45% 11% 
Galícia 1 1,20% 
Nord 2 1 3 3,61% 
Al tres 3 3 3,61% 
Total 38 45 83 100% 100% 
Font: Viviendas del Congreso Eucarístico. Carpeta núm. 7. Comissió d'adjudicació.Arxiu 
Diocesa de Barcelona. 
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Quadre 9.8. Composició demogriillca i distribució després de l'adjudicació de 
l'habitatge 1.500 al barrí del Congrés de Barcelona, el196o 

Composició demogriúi.ca 
Homes 
Dones 
Total 

2.762 
2.873 
5.635 

Famílies l. 507 
Mitjana persones 1 família 3,65 
Habitatges adjudicats a famílies constitu!des 1.169 
Habitatges adjudicats a futurs matrimonis 338 
Nombre total de dormitoris 4.512 
Dormitoris d'habitatges adjudicats a futurs matrimonis 1.036 
Dormitoris d'habitatges adjudicats a famílies constitu!des 3.476 
Persones de famílies constitu!des que ocupen els 3.476 dormitoris 4.898 
Mitjana persones 1 dormitori 1,40 
Font: NUALART MAYMI, J. "Composición humana de los nuevos núcleos de viviendas". 
Dins Promos, núm.13. Barcelona, 1962 (pag. 15-16). 

Quadre 9.9. Composició demogriillca segons categories establertes pel Patronat 
de les VCE, després de l'adjudicació de l'habitatge 1.500, el196o, al barrí del 
Congrés de Barcelona i comparativa amb la composició del barrí del sud-oest 
del Besos 

Per categories sociolaborals 
Adjudicataris Percentatges Percentatges Adjudicataris Percentatges 

habitatge teorics sud-oest sud-oest 
1.500 generals Besos Besos 

Obrers no qualificats 351 23,3% 20% 2.346 50,8% 
Obrers qualificats 493 32,8% 30% 1.537 33,1% 
Administratius 458 30,4% 30% 323 7% 
Subalterns Administratius 69 4,5% 5% 145 3,1% 
Funcionaris 
(militars i guardia urbana) 76 5% 4% 183 4% 
Professionals liberals 30 2% 46 1,1% 
lndependents 30 2% 11%338 37 0,9% 
Total 1.507 100% 100% 4.617 100% 

338.Aquest percentatge teoric inclola les professions liberals i els independents, amb un total de 1' 11%. 

227 



Perorigen 
Adjudicataris Percentatges Adjudicataris Percentatges 

habitatge sud-oest sud-oest 
1.500 del Besos del Besos 

Barcelona 631 41,8% 978 2,2% 

Catalunya 199 13,2% 231 5% 
Uevant 84 5,5% 232 5% 
Aragó 96 6,4% 359 7,7% 
Múrcia 74 4,9% 403 8,7% 
Andalusia 145 9,6% 1.253 27,2% 
Castella-Extremadura 200 13,3% 852 18,6% 
Galícia 28 1,8% 166 3,6% 
Nord 35 2,4% 71 1,5% 
Canaries-Balears i Marroc 15 1% 71 1,5% 

Total 1.507 100% 4.617 100% 
Font: NUALART MAYMI,). "Composición humana de los nuevos núcleos de viviendas". 
Dins Promos, núm. 13. Barcelona, 1962 (pag. 15-16). 

Quadre 9.10.Composició sociolaboral i per lloc d'origen deis diferents grups 
d'habitatges que el Patronat de les VCE va construir entre 1954 i 1975 

Anyde Grup d'habitatges Catalunya Aragó Sud 
construcció Nord 1 Centre Uevant 
1954-1968 VCE Barcelona 55% 26% 19% 
1956 VCE Hospit:~ilt 54% 24% 22% 
1957-1964 VCE San Medir 56% 20% 24% 
1963 VCE Santa Engracia 25% 40% 35% 
1964 VCE SantAndreu 56% 25% 19% 
1964-1971 VCE Badalona 27% 21% 42% 
1968 VCE Sant Martí 42% 34% 24% 
1971-1975 VCE Gava-Viladecans 15% 15% 70% 
1974 VCETerrasa 23% 14% 63% 

Anyde Grup Administratius Obrers Obrersno 
construcció d'habitatges Professions liberals qualificats qualificats 
1954-1968 VCE Barcelona 41% 38% 21% 
1956 VCE Hospitalet 14% 62% 24% 
1957-1964 VCE San Medir 26% 62% 12% 
1963 VCE Santa Engracia 8% 72% 20% 
1964 VCE SantAndreu 30% 56% 14% 
1964-1971 VCE Badalona 16% 67% 17% 
1968 VCE Sant Martí 43% 53% 4% 
1971-1975 VCE Gava-Viladecans 11% 81% 8% 
1974 VCETerrasa 16% 72% 12% 
Font:Memoria del Patronato de las Viviendas del Congreso Eucarístico. Ejercicio 1975. 
Barcelona: VCE, 1976 (pag. 23). 
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A manera de conclusió: el fmal del Patronat 

El Patronat cessa l'activitat constructora el 1974, tot i que les operacions que 
estaven en marxa no culminaren fins al 1976. Fins ¡ tot sabem de !'existencia d'una 
promoció de 166 ha bitatges a Artés, que havia estat tramitada inicialment pel Patronat i 
que, finalment, es va ultimar a través d'una administració de finques. 

Les causes que va adduir la junta mereixen ser ressenyades tal com les expressa
ren:'39 

"No puede olvidarse, en este planteamiento, las disposiciones legales que regulan 
las entidades benéfico-constructoras.A cuyo régimen jurídico se halla sometida nuestra 
entidad. Actualmente, limitan sus inversiones a la construcción de viviendas de 
protección oficial Y sus edificaciones complementarias. Este tipo de viviendas, como 
es sabido tienen sei'íalado un precio máximo de venta. Debido a los aumentos sufridos 
en los precios del suelo y de la construcción, resulta que, en muchos casos, el coste de 
los pisos supera el precio autorizado de venta, lo cual imposibilita su promoción en 
dicho régimen, aún cediéndolas a precio de coste. 

{ . ./Por otm lado, hemos podido constatar que buena parte de las familias que 
necesitan un piso no cuentan con los ingresos suficientes para satisfacer su coste, 
agravado po1· las condiciones financieras de las hipotecas: plazo de amortización 
demasiado corto Y tipo de interés demasiado elevado. Esa masa de población, necesita 
de otras ayudas que no pueden conceder los promotores privados, como son las 
entidades como la nuestra, aun prescindiendo del beneficio empresarial. 

{ . ./ Otro aspecto de la cuestión es que hoy no se considera adecuado el sistema 
que hemos venido siguiendo durante muchos años, de la tutela de los adjudicatarios 
de los pisos durante un dilatado periodo de tiempo. Aun cuando los beneficiarios de 
las viviendas satisfagan sólo el precio de coste, deben concedérseles desde el primer 
momento todos lo derechos de propiedad, sin más restricciones que las impuestas por 
las leyes que les sean de aplicación. 

{ . ./Abundando en este sentido, procuramos formalizar las escrituras de propiedad 
de tos pisos y de los locales cedidos en el antiguo sistema de amortización o de arren
damiento, cesando la entidad en la misión administradora o tuteladora de los pisos 
construidos. 

{..}"Por todo lo expuesto, no puede extrañar que las actividades de esta entidad 
se vean disminuidas en el futuro. Tal vez podemos decir que ha cumplido ya la misión 
para la que fue creada." 

No queda cap mena de dubte.Sembla evident que les circumstancies de l'activitat 
immobiliaria de comen<;ament deis anys setanta, les causes socioeconomiques generals 
i els can vis polítics marquen el fmal d 'una iniciativa sorgida en 1 'auge del nacionalcatolicisme 
i perllongada, de forma meritoriam, pel que fa a la gestió, durant dues decades. 

.'>39 . .\lemoria del Patronato de las Viuiendas del Congreso, 197;. Barcelona, 1976 (pag. 9·10). 
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Les obres de les fases de construcció van ser adjudicades a diverses constructores, així com al 
Patronat. En aquesta imatge, en primer terme, una antiga bobila que s'enderrocava a mesura 
que els pisos del Congrés a\·an¡;aven. 

Benedicció del temple parroquiaL 1960. 



Acte de benedicció i col·locació de la primera pedra. 31 de maig de l9'i_',. Fotogr.tfia Su;tro 

Barcelona. En aquesta fótogratia distingim Ldcalde de la ciutat.Jos(· .\laria de Porciolcs i l"arque
bisbe Gregorio Modrego. 

--------

Les autoritats eclesials i polítiques fan entrega simbólica dcls pisos. Fntografi,¡ Su:írc1. 



Aquesta impressionant panoramica ens mostra els terrenys que seran el barri del Congrés, en primer terme, i Sant Andreu al fons. L'excepcionalitat de la imatge permet que distingim la masia de Can Ros, en 
segon terme a la dreta, i al fons els campanars de les esglésies andreuenques, la Casa Bloc i les xemeneies de les principals fabriques: els tallers del Nord, Fabra y Coats, Fábrica Nacional de Colorantes i Enasa, 
entre d'altres. 



Una panoramica de l'estat de les obres de juny de 1956, en que se superposen la fotografia i el dibuix.A la dreta la masía de Can Ros. 

FonsVargas 
Arxiu Municipal del Districte de SantAndreu (A.M.D.S.A.) 



Dues panoramiques de la Plac;a del Congrés en la decada de 1960. Fotografia: Suárel 




