
El Joan Riera forma part de 
l’Associació de Veïns Verge de 
Fussimanya de Sallent fa quatre 
anys, però és al barri des de l’any 
1977. Actual tresorer, organitza 
moltes activitats per a les veïnes i els 
veïns i cerca recursos que permetin 
realitzar més actuacions lúdiques i 
socioeducatives al barri.



El grup Verge de Fussimanya de Sallent té 
206 habitatges i està dividit en 25 blocs. 
Concretament, sis de tres plantes, deu de 
quatre i nou de cinc. Amb el nom de Verge 
de Fussimanya el barri homenatja la imatge 
de la mare de Déu que presideix un santua-
ri de molta devoció. Aquest lloc és conegut 
documentalment des del final del segle XII 
i correspon a una subquadra en què estava 
dividit antigament el municipi. Sembla que 
abans del 1212, quan es té notícia, ja existia 
una capella de Santa Maria que seria com-
prada pel monestir berguedà de Sant Pere de 
la Portella. 

El 1961 van ser adjudicats els habitatges, 
com sempre per ordre de les necessitats de 
les famílies i la sort d’un sorteig. Les famílies 
eren emigrants que varen arribar d’Andalu-
sia, Castella-la Manxa, Galícia, Múrcia, Ara-
gó i algunes famílies de Catalunya. El barri 
no es distingia per tenir una vida associativa 
pròpia. Les reduïdes dimensions del grup 
d’habitatges no creaven prou demanda per 
fer un club de futbol amb prou entitat o per 
tenir una biblioteca. Per tot això s’havia de 
recórrer a Sallent, un poble des d’aquest punt 
de vista molt ben dotat. No per això Verge de 
Fussimanya és un barri mort. Per damunt de 
tot és una gran família. I les mancances que 
en l’ordre cultural puguin fer-se evidents, es 
guanyen quant a humanitat i tracte amb els 
altres. Hi ha qui diu que al principi era un 
gueto. Culturalment es podia explicar aquest 
fenomen. Una majoria aclaparadora dels be-
neficiaris dels pisos havia vingut d’Andalu-
sia i fins llavors havia viscut en condicions 
infrahumanes en qüestió d’habitatge. Amb 
uns mateixos costums, era lògic que fessin 
pinya. A hores d’ara, i malgrat la influència 
de l’entorn -hi ha cases pels quatre voltants i 
està plenament integrat a l’urbanisme de Sa-
llent-, subsisteix aquest caire familiar.

De fet, ben aviat van tenir la necessitat de 
mancomunar esforços. Les deficiències en 
la construcció original de l’Obra Sindical del 
Hogar van unir el barri en les reclamacions. 
La inexistència d’una associació que els 

aplegués legalment feia que els documents, 
instàncies i recursos s’haguessin de fer a 
títol personal encara que algunes iniciatives 
mobilitzessin fins a 40 veïns. Per exemple, 
quan el juny de 1975 es van manifestar en 
contra de la concessió del permís d’obertura 
d’un nou quiosc en un racó destinat a ser 
jardí, ja que suposaria una greu alteració de 
la vida quotidiana, la qual cosa podria fins i 
tot acabar en desordres al barri.

L’arribada de la Democràcia va dur també 
la legalització del moviment veïnal, i el 5 de 
setembre de 1977 es van presentar els esta-
tuts de l’Associació de Veïns del grup Verge 
de Fussimanya. Se celebraren assemblees 
per tal d’unir a tots els veïns, unificar crite-
ris i posar-se d’acord en les formes d’acció 
per aconseguir els objectius plantejats. Un 
d’aquests objectius era treballar per la joven-
tut i lluitar per la conservació del barri.

El Joan ens explica que el repte més impor-
tant ha estat la renovació total del barri: “Es 
va aconseguir que fessin les reformes de tots 
els blocs de pisos, el clavegueram, l’enllume-
nat, l’asfaltat dels carrers. També es va poder 
construir el Centre Cívic Verge de Fussima-
nya, molt important pel barri i tots els seus 
veïns i veïnes, ja que suposa un espai de reu-
nió, formació, desenvolupament d’activitats 
i de lleure”.

“La renovació i el futur de l’Associació és 
molt complicada a causa de la baixa, gairebé 
nul·la, implicació de la joventut. És un gran 
problema, perquè el voluntariat és escàs, en-
cara que en el nostre cas, disposem d’alguns 
monitors voluntaris per les nostres activi-
tats diverses. L’Associació de Veïns des de la 
seva creació, ha procurat treballar pels socis 
i vetllar per les seves necessitats, millorant 
la convivència i els espais comuns del barri. 
Una entitat com la nostra, gràcies al suport 
que rep de la FAVIBC, aporta molta confi-
ança i tranquil·litat, ja que nosaltres som 
un grup de persones amb molta empenta i 
sempre disposats a ajudar i treballar amb les 
altres entitats veïnals quan ens necessiten”.
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