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La FAVIBC, Federació d'Associacions de Veïns d'Habitatge Social de Catalunya, va ser
constituïda l'any 1989, sent la Coordinadora de Barrios de la Obra Sindical del Hogar el
seu antecedent directe. Amb més de 140 Associacions de Veïns federades per tot el territori
català, i ja 25 anys d'història, participació, moviment associatiu i lluita veïnal, dues dècades
que l'han permès consolidar-se com a una entitat de referència en el món veïnal dels primers
parcs d'habitatge públic català. La FAVIBC impulsa accions per a la millora de l'habitatge,
l'habitabilitat i la qualitat de vida dels barris de patrimoni públic, i gestiona projectes dirigits
a combatre l'exclusió social als barris, a la creació de xarxes comunitàries i al foment de
l'associacionisme. Aquests programes socials es treballen i s'assoleixen des de la reivindicació
i negociació amb l'Administració Pública així com l'assumpció de la corresponsabilitat social,
assolida mitjançant l'impuls d'iniciatives que permetin treballar sobre les prioritats i necessitats
de cada territori.

En l'elaboració d'aquesta publicació han participat: Albert Arnau, Julio Regalado, Antonio
Pastor, Antonio Cazorla, Sílvia Renom, Xavi Pastor, Manel Torrejón, Pere Boronat,
Marta Río, Jordi Gálvez Impressió: Gràfiques Barceloneta S.L.

Editorial

La FAVIBC, fa gairebé 25 anys que treballa pels i amb els veïns i veïnes dels barris
d'habitatge social. La crisis que colpeja de manera ferotge el país és una realitat
més que palesa en els nostres barris, però no ho és tant gràcies a la labor que fan
les entitats que coneixen, viuen i conviuen amb el barri. Les AV recullen de manera
diària els dubtes i malestar de les persones. Les necessitats detectades en els
barris ens fan seguir treballant i apostar per la creació i implantació de projectes
socials dirigits a la millora de qualitat de vida dels barris i a la dignificació d'uns
barris on el treball de voluntaris/es i entitats durant els últims anys ha estat
tant important, que no podem permetre que polítiques basades i dirigides per
un context de crisi facin trontollar tota la feina desenvolupada, creant espais de
cohesió a través de la participació i treball comunitari.
Ulrich Beck va dir “l'exclusió social és una situació en la qual convergeixen, a
través d'un procés acumulatiu, diversos dèficits vinculats a la renda i al treball,
però també al reconeixement administratiu de ciutadania, a l'existència de
dèficits formatius greus, a la falta d'un habitatge mínimament condicionat per a
les necessitats, a la permanència de problemàtiques sociosanitàries escassament
ateses o no ateses en absolut, a la inexistència de xarxes de protecció social o
familiar...”. Per tant, davant d'aquesta situació la Federació ha de treballar des
de la transversalitat, la cohesió i la implicació de la ciutadania, de les entitats...
en definitiva de les persones, mitjançant projectes fonamentats en activitats
compensatòries, que fomentin l'associacionisme i/o la formació i consolidació
dels moviments veïnals com a agents actius, capaços d'incidir en la planificació
de les polítiques socials, sent aquesta l'única manera de poder assumir una
corresponsabilitat real entre tots els ciutadans.
Viu els barris recull els blocs que afecten i que marquen l'actuació de la Federació:
l'habitatge i les persones. La morositat, colpeja i és un indicador clar de la situació
actual. La Fundació Privada de Serveis pels Usuaris de Vivenda Social, patronat
format per membres de la FAVIBC, està patint aquesta realitat, assumint una
morositat, que en el cas de no fer-ho comportaria deixar a comunitats sense llum,
aigua... Aquesta morositat, superior en els nostres barris, és produïda pel context
econòmic, més totes les problemàtiques derivades d'aquesta realitat ens porta,
a tots, a haver d'actuar amb responsabilitat. Els projectes gestionats, implantats
i impulsats per la Federació, recollits en aquest número, més els articles del Sr.
Damià Calvet, el Sr. Carles Rossinyol i el Sr. Ramon Terrassa són un exemple de
que els diferents projectes, accions i programes desenvolupats són necessaris i
absolutament indispensables per a tots. Perquè al final, només amb la suma de
tots es podrà afrontar una situació desesperant i desmoralitzadora.
El número del 2013, per tant és un exemple, petit exemple, del que aquest 2013
ha estat. No entraré en avaluar actituds sorprenents per part de sectors defensors
del treball social, ni en les dificultats econòmiques per poder gestionar, ni en les
traves amb les que ens trobem les entitats. Però sí entraré a valorar els esforços
i la lluita de persones que al llarg de tota la seva vida han treballat i han estat
agents actius en la història de la democràcia i en la fita per assolir la societat que
a dia d'avui gaudim, com el cas del Sr. Julio Regalado, i territoris exemple de
cohesió i integració com el barri de Montserrat (Terrassa), AV encapçalada pel
Sr. Antonio Cazorla, i així fins a més de 140 presidents i presidentes d'AV, 1700
membres d'AV i un miler de voluntaris i voluntàries... el veritable motor de la
Federació.
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Entrevista
al president d'honor
de la FAVIBC
Julio Regalado

Julio Regalado nació en Badajoz, en 1937, en el seno de una familia más o menos acomodada: su
padre era empresario, socio de una bóvila. En Badajoz tuvo su primer trabajo, en la gestoría de uno
de los socios de su padre, a los 15 años, y más tarde trabajó como administrativo en el juzgado de
instrucción: "Llegó hasta mis manos la novela La Madre, del socialista y revolucionario ruso Maksim
Gorki. La lucha de esta mujer y de su hijo por la libertad, por devolver los derechos al pueblo, por la
verdad me influyó en gran manera, hasta hacerme ingresar a los 17 años en las juventudes del partido
comunista de Badajoz. Éste fue mi primer contacto con la política y este espíritu reivindicativo hizo
que a los 19 años llevara a mi propio padre a Magistratura porque no le pagaba a los trabajadores".
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La llegada a Cataluya
En 1958, tras acabar el servicio militar, Julio llegó a
Sabadell: "Llegamos en el Shangai, un tren que tardaba 24 horas de Madrid a Sabadell. En Catalunya
vivía un tío mío guardia Civil. Vine con mi abuela y
una tía. Compraron una vivienda en el barrio de la
Concordia. Mi tío me consiguió un trabajo en Can
Joan de albañil, estuve 4 meses, pero me fui, yo
no había venido a picar a Catalunya, eso lo podía
hacer en Badajoz. Entré a trabajar en Casanovas,
una industria textil, donde estuve 15 años. Empecé
llevando una máquina, pero rápidamente me trasladé a las oficinas. Mis primeros meses fueron un
desastre, todo lo que cobraba me lo gastaba el fin
de semana en Barcelona, así que después de un
año me fui a Badajoz y me casé con Ana en 1961,
con quien llevaba unos 9 años de novios. Juntos
volvimos los dos a casa de mi abuela. En esta casa
del paseo del Progreso, llegamos a vivir 21 personas. Era terrible, debíamos compartir tres dormitorios, un comedor y un baño, hasta que conseguí una vivienda en el polígono de San Bernardo,
gracias a la Cooperativa Obrera de ca n'Oriach".
Los años 60
Los 60 fueron años movidos. Julio Regalado estaba en el PSUC y participó de todos los cargos del
Sindicato Vertical. Todas las movilizaciones y las
luchas sindicales propiciaron la huelga del Ramo
del Agua de finales de los 60: " El gobernador Civil
dio orden de búsqueda y captura contra mi persona. Se presentaron dos policías secretas en mi casa
para informarme que o pagaba 50.000 pesetas de
multa o me encarcelarían tres meses sino paraba
la huelga. Este conflicto me llevó a Madrid donde
me entrevisté con el ministro de Relaciones Sindicales (1969-1973), Enrique García-Ramal, que
había sido el fundador de los sindicatos verticales
de Barcelona. Así, el ministro intercedió para que
no fuera detenido por todas las consecuencias que
podría acarrear. Durante esa época, habían nacido mis hijos: Julio, en 1962, Juan Carlos en 1964,
y Núria en 1969. Pero eso no restaba escrúpulos
a la secreta. Dos o tres veces a la semana venían
a casa por la noche, a veces de madrugada, me
llevaban a comisaría, a veces te retenían 24 o 72

horas, para que contara lo que presuntamente sabía. Cuando llegaba se me pasaba toda la valentía.
Antes no podías enfrentarte a ellos. Mi mujer, que
me acompañaba a veces, estaba muy asustada y
cansada de esta situación. Pertenecía a CCOO, fui
presidente de la FAV de Sabadell, de la AVV de
can Oriach, de la AVV de Cifuentes, estuve en el
sindicato vertical. Mi mujer era la que trabajaba
mientras yo me dedicaba prácticamente a las reuniones del movimiento obrero y del movimiento
asociativo. Era mi familia la que me mantenía a mí".
La transición y el traspaso de la vivienda
social a la Generalitat
"Acabó la época en Casanovas, y con mi hermano Vicente montamos un bar. Allí nos enteramos
que había muerto Franco. Nos fuimos a Barcelona
a festejarlo. Barcelona aquel día estaba inmensa.
Había miles y miles de personas por la calle. Ya antes, con los últimos fusilamientos de la dictadura,
la lucha era muy radical. Yo hubiera preferido una
ruptura en lugar de la reforma y el pacto político que aprobaron, en la que dejaron muchas cosas
importantes por el camino. Seguiría la monarquía
y la derecha. Pero además de la lucha por la libertad, se luchaba por una vivienda digna. A finales
de los 60 existía una coordinadora de vivienda pública de Catalunya formada por personas de los barrios de diferentes ciudades catalanas. Eran barrios
en muy malas condiciones, las llamadas barracas
verticales, con techos de 2 metros escasos, de 43
metros útiles. Era una situación muy marginal. Los
taxis se negaban a ir a barrios como los Merinals.
Finalmente en 1985 se da el traspaso de toda la
estructura de la vivienda de la antigua obra sindical del hogar a la Generalitat de Catalunya con
la creación de Adigsa con Pere Bartà como primer
director. A partir de 1985 las cosas empiezan a
cambiar y unos años más tarde, en 1989, la coordinadora pasó a ser FAVIBC. Después de la primera
reunión con Jordi Pujol, Adigsa y FAVIBC, empezamos a trabajar de manera conjunta, a visitar los
barrios, a estudiar sus necesidades, a proyectar y
pactar los cambios: los barrios necesitaban rehabilitarse y en algunos casos reconstruirse totalmente.

Tras la muerte de Franco yo hubiera preferido antes una ruptura
que la reforma y el pacto político que aprobaron, en la que
dejaron muchas cosas importantes por el camino. Seguiría la
monarquía y la derecha.
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Conforme los barrios se han reestructurado, el movimiento asociativo se ha debilitado. La crisis ha
provocado que se invierta menos en los programas
y proyectos de los barrios, y el descontento de los
vecinos se ve reflejado en los resultados electorales. A una gran mayoría de los políticos, sólo les
interesa cobrar una buena pasta a final de mes,
no les importa pisotear a quién sea. Muchos me
han pedido ayuda para acercarse a los vecinos, y
después de las elecciones han desaparecido. No
se cuidan de las necesidades de las personas, no
aparecen por los barrios, defienden una política
que no se creen ni ellos. Todos hemos cambiado
en la vida social del barrio, pero la gente quiere
que se les resuelvan los problemas, que se les escuche. Cuando la tragedia de mi hijo, todos me
llamaron, Mas, Rossinyol, Carles Sala. Yo le tengo
un cariño especial al President Pujol: siempre se
ha interesado por mi. Pero fuera de lo personal,
creo que han defraudado a los ciudadanos, han
sido deshonestos, yo estoy muy decepcionado.

Los políticos tienen que ser
inteligentes honestos, honrados, y
vivir para el pueblo y no del pueblo.
A mí me han ofrecido varias veces
casa y trabajo para que me callara y
me marchara de Sabadell. Llevo 40
años en la Asociación, cuidando a
las personas, luchando y aceptando
las críticas, pero siempre he sido
honrado y honesto.
Las nuevas generaciones de políticos, incluyo a toda
la clase política, van a hacer buenos a los viejos
que se fueron. Son personas jóvenes con una meta,
situarse en un buen lugar y les importa un bledo la
política. Los políticos se acuerdan de los ciudadanos
6 meses antes de las elecciones. Antes había más
proximidad, se atrevían a hacer el puerta a puerta
con los vecinos, se comprometían con mejoras que
se concretaban en el barrio, equipamientos, rehabilitaciones. Ahora los políticos se cierran en sus
despachos y no hablan con los ciudadanos, sólo hablan con otros políticos. Además, son conscientes,

que aunque suban el transporte, disminuyan los
servicios, recorten en lo más esencial como la sanidad y la educación, la ciudadanía permanece pasiva, la gente se calla y asume. Yo he vivido algunas
épocas de crisis, pero como ésta ninguna. Hay que
echar a los corruptos de donde estén, cargos, partidos, entidades, estén a la derecha o a la izquierda".
Trabajo y reconocimientos
En el camino de Julio Regalado, ha habido episodios
significativos y reconocimientos muy importantes:
"Me han pasado algunas cosas muy entrañables:
Una cuando la FECAC (Federación Entidades Culturales Andaluzas de Catalunya) me hizo andaluz
del año. Muchas entidades me dieron su soporte.
Otro fue el homenaje que me hizo la FAVIBC, cuando finalicé mi presidencia, fue un gran orgullo que
me reconociera el trabajo realizado y mi dedicación. Finalmente, también destaco la medalla al
mérito social de la ciudad de Sabadell, hasta la derecha estuvo de acuerdo en concedérmela. Cuando estuve gravemente enfermo en el hospital recibí
más de 100 visitas. Me he sentido querido y arropado por la gente con la que he vivido y trabajado".

Yo no he vuelto a Extremadura por
varias razones: aquí tengo a mi familia y toda mi vida. Yo quiero más a
Catalunya que a Extramadura. Aquí
es donde me han pegado, donde me
han detenido, donde he pasado dificultades, pero a pesar de todo, éste
es mi pueblo.
"Aquí me ha acogido bien todo el mundo, de derechas y de izquierdas, siempre con respeto. Yo me
considero europeo, un ciudadano del mundo. Si
volviera atrás andaría el mismo camino, porque estas libertades y esta democracia que disfrutamos,
aunque sea controlada, no hubiera sido posible sin
toda la gente que se tiró a la calle para luchar por
mejorar la calidad de vida de las personas. Todo lo
que se ha conseguido ha sido luchando, peleando,
trabajando: a Catalunya no le han regalado nada".

Todo lo que se ha conseguido ha sido luchando, peleando,
trabajando: a Catalunya no le han regalado nada.
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LA FAVIBC passarà a
formar part de l'executiva
de la IUT després de més
de 10 anys com a membre
La IUT considera que la vivenda és un dels drets fonamentals en
la societat, per tant ha de ser el centre de l'atenció local, nacional i
internacional. Una vivenda digna és, a més, una de les salvaguardes
de la pau i la seguretat a Europa i per tant, també del món. La manca d'un sostre on aixoplugar-se és un dels factors de la marginació
social. Aquesta organització internacional té com a objectiu portar
a debat la vivenda a l'ordre del dia de la Unió Europea. L'habitatge i
l'ocupació estan estretament lligades i han de ser considerades com
a unitat. A la IUT considerem i lluitem perquè el problema de la vivenda s'incorpori en una de les comissions de la UE. Pels països en
transició s'han de prendre mesures especials.

IUT convida a la FAVIBC
a estrènyer la seva relació
Magnus Hammar és el
Secretari General de
la IUT, organització no
governamental fundada l'any 1926 a Zürich,
Suissa, amb la finalitat de salvaguardar els
interessos dels llogaters,
i promoure vivendes
dignes i assequibles a
tot el món.

La Unión Internacional d'Inquilins és una organització no partidista,
que treballa seguint línies democràtiques. Els seus objectius inclouen: l'accés a la vivenda per a tots els ciutadans, el dret a organitzarse, la transparència i la democràcia en les relacions propietari/inquilí, el dret a participar, i en definitiva el dret a fruir d'una vivenda
confortable i segura. A partir de novembre de 2013, la IUT compta
amb 64 membres en 44 països. L'Organització té estatus consultiu
davant el Consell Econòmic i Social de les Nacions Unides i la CEE
-Comité d'Assentaments Humans- i amb els estatuts de participació
amb el Consell d'Europa
La junta executiva de la IUT, que consta de 10 membres, es reuneix
dues vegades a l'any. Fa poc vam perdre un membre del directori, TPAS Anglaterra, i ens agradarà molt reemplaçar-lo amb un nou
membre: la FAVIBC.
Ja que la junta directiva es composa principalment de representants
d'Europa del nord i central, la IUT es beneficiarà molt de comptar amb un membre de la junta del sud d'Europa. I amb
l'experiència privilegiada de la FAVIBC, com a organització que treballa amb tants barris de Catalunya: la participació de la FAVIBC permetrà ampliar encaridament la
competència global de la IUT.
Magnus Hammar, Secretari General de la IUT
www.iut.nu | info@iut.nu
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L'alfabetització
digital i l'adquisició
de competències
en les TIC, són un
repte que ha de
facilitar als joves
el coneixement
del món que els
envolta i poder
desenvolupar-se en
l'entorn digital.
www.xarxa-omnia-org/
espronceda
facebook.com/ludojove

Projecte ACTUALTIZA'T
al Districte
Sisè de Sabadell
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A finals de 2012, des de
la FAVIBC (Federació
d'Associacions de Veïns
d'Habitatge Social de
Catalunya), se'ns va oferir
la possibilitat de poder
realitzar una formació com a
tècnics/es dels Punts Òmnia
relacionada amb la branca
de les noves tecnologies i la
creació digital: el projecte
“Actualitza't”

professional, com en l'àmbit formatiu, ja que són
vessants molt interessants i molt demandades
avui en dia en el món laboral, tant nacional com
internacional. Per això no només fem sessions
formatives amb els/les joves al nostre punt, sinó
que també organitzem sortides a diferents espais
tant creatius com formatius per a que vegin i
s'endinsin una mica en aquest món creatiu i de
disseny digital. Per exemple, vam assistir amb
ells al passat 31 d'octubre al “Saló del Manga de
Barcelona”. Un gran espai de cultura popular a
prop de la nostra ciutat que se cel·lebra cada any.
I a més, vam poder assistir a un curs impartit pels
grans mestres de l'Escola JOSO de còmic i arts
plàstiques de Barcelona, que va ser increïblement
profitós i enriquidor, no només pels nois i noies
sinó també per nosaltres com a dinamitzadors.
L'experiència en general va ser molt positiva i els
Durant més de 6 mesos vam estar rebent nois i noies del curs van poder veure una altra
aquesta formació centrada sobretot en treballar sortida professional més pel seu interès i també
amb tres programes de creació digital: Adobe van poder contagiar-se una mica de l'art i la cultura
Photoshop, Illustrator i Indesign. Vam rebre popular que es respirava per tot el saló.
nombrós material didàctic, tant físic com digital
i vam obrir una xarxa social on col·laborar i Hi ha programades també unes visites a “l'ESDi”
compartir els nostres coneixements entre tots i (Escola Superior de Disseny) de Sabadell i a
totes. D'aquesta manera, vam poder entrar poc a “l'Estruch: Fàbrica de Creació de les Arts de
poc en el món de la creació digital i sobretot amb la Sabadell”, perquè puguin veure i experimentar
idea de poder implementar aquests coneixements sortides professionals i formatives de gran nivell i
amb els/les joves del nostres territoris.
també molt ben considerades avui en dia. Ja que no
hem de perdre mai de vista, que nosaltres hem de
En acabar aquesta completa i enriquidora formació, ser un pont per a que tots els/les joves del territori
vam pensar en com poder posar-la en marxa al puguin optar també a un futur digne i sobretot
nostre territori: al barri d'Espronceda en particular puguin ser persones independents, formades i
i el Districte Sisè de Sabadell, doncs volíem fer-ho crítiques.
més extensiu a tothom, com així va ser finalment.
D'aquesta manera el que vam procurar des del L'alfabetització digital i l'adquisició de competències
Punt Òmnia d'Espronceda va ser ampliar i sobretot en les TIC, són un repte que ha de facilitar el
adaptar el programa “Actualitza't” al nostre coneixement del món que els envolta i l'adquisició
territori i els seus joves, amb la col·laboració de la d'eines per a poder desenvolupar-se en un entorn
Ludojove Margarida Bedòs. Així doncs, l'objectiu digital. Aspectes bàsics per a la inserció dels joves
d'aquest projecte creat i implementat per FAVIBC dels nostres barris al món 3.0.
és el d'aportar no només eines tecnològiques als Els joves són el futur i no podem descuidar mai
usuaris, sinó també, un espai de creació on els joves la seva formació ni tampoc els podem deixar
a partir de la relació amb els companys generin d'oferir recursos i possibilitats de millora, sobretot
intel·ligència col·lectiva i creativa. La capacitat de socialitzant-los i fent-los persones més actives
relacionar-se, de crear vincles, de desenvolupar i participatives dins dels territoris on viuen i
projectes en grup i d'aportar les seves creacions al estudien. Nosaltres ho tenim molt clar, i seguirem
territori, són competències que van més enllà del posant el nostre granet de sorra dia a dia.
món digital i s'endinsen en el creixement personal
de cada un dels joves.
MANEL TORREJÓN
Per tant, no només ensenyem als joves eines
digitals, sinó també els obrim una porta o una
finestreta nova de cara al seu futur. Tant en l'àmbit
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DINAMITZADOR PUNT ÒMNIA ESPRONCENDA
www.xarxa-omnia.org/espronceda

Montserrat
de Terrassa,
un barri
emblemàtic

Fa uns anys ningú hagués pensat que el pisos de
Montserrat es transformarien en una zona envoltada
de jardins, de places, d'espais per fer esport i jugar.
I això ha estat possible gràcies al treball de tots els
veïns i veïnes, i d'una associació on les persones
lluiten cada dia per millorar el seu entorn i les seves
relacions.
La història del barri comença l'any 1957, i
parteix del flux migratori del territori nacional amb
necessitats de vivenda. El 1960 es crea la primera
associació de caps de família, i durant aquests anys
es comença a treballar com a part de la ciutat de
Terrassa, creant, en primer lloc, consciència de barri.
L'any 1970 es crea l'Associació de Veïns i Joves del Barri
de Montserrat, ja que l'anterior no donava resposta a les
necessitats del barri.
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A partir d'aquest moment, només quedarà l'Associació de Veïns com a representant, amb la idea
clara que un barri pertany a una ciutat, i a la vegada a una nació: Catalunya. Així, es començà a
treballar amb tot el moviment veïnal de la ciutat i
amb el moviment de tots els barris obrers, a la vegada que es decideix, com a vivendes del sindicat
vertical, crear una coordinadora amb tots els barris
de Catalunya. Aquest treball es materialitzarà en
la creació de la FAVIBC, 1989, engegant les col·
laboracions i donant suport a la Conselleria d'Habitatge de la Generalitat per tal d'informar de la
situació de la vivenda social.
És el 2003, després d'una etapa de precarietat de
la política social al barri, quan es renova la junta
de l'AV. Aquesta, arriba amb la intenció de resoldre
els problemes que afecten de nou al barri: hi ha
una reactivació del treball per la millora del barri i
la convivència sota un entorn de multiculturalitat.
El barri posseeix un 80% d'immigració extracomunitària, provinent majoritàriament de la zona de
Nador i del Riff, amb forta conflictivitat per problemes culturals e idiomàtics.

Montserrat va crear una assemblea
de veïns, un òrgan consultiu on
tots poden participar i mostrar
les seves inquietuds; es va agafar
el compromís veïnal com a punt
de partida per resoldre tots els
problemes, sent la pròpia associació
la responsable de realitzar la
mediació a les escales i al carrer.

ferents cultures del barri i fer possible la convivència a casa i al carrer. El projecte de mediació de
l'AV comença a donar fruits dins i fora del barri: Es
realitzen Conferencies en altres barris amb conflictes (la Mina de Barcelona, les Torres de Rubí, etc).
També es recolza a l'ajuntament de Terrassa amb
mediacions al barri de Can Tusell de Terrassa i al
barri de Guadalhorce i també amb els propietaris
de lofts il·legals. Es realitzen conferències informatives a partits polítics de Terrassa. S'exporta el projecte de mediació del barri a la ciutat a través de la
tasca de la associació de veïns de Montserrat i del
Grup de Civisme.
Una altra gran inquietud del barri eren els joves al
carrer. Per solucionar aquest problema es van proposar les següents solucions: fomentar l'esport com
a eina integradora i cívica; Formació a través de les
TIC; Formació dels Joves en matèria de voluntariat
al barri; Acompanyaments per fomentar les relacions entre els diferents moviments associatius de
joves de la ciutat; Fer conèixer als Joves les possibilitats de formació a través de les administracions
i els seus recursos; Reforç Escolar amb voluntaris;
Activitats lúdiques per reforçar la conducta cívica
i social; Reforçar el català com a eina de treball
diària i com a símbol d'identitat.

Però immigrants i joves no són els únics grups que
necessiten suport i dedicació al barri. És per això
que destaquem diferents grups i àmbits de treball:
Dones, joves, infants, població immigrada, ciutadania associada, aturats, o gent gran. Tots participen en actuacions en àmbits com: convivència i
civisme, formació, solidaritat, gènere, ocupació e
inserció laboral, cultura, associacionisme i foment
D'aquesta assemblea surt la necessitat de crear el del voluntariat, noves tecnologies, participació ciuprograma de mediació “Mediació a les Escales”, tadana.
projecte propi de l'associació, per integrar les di-

Veïns i veïnes del barri de Montserrat participant en diverses accions
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Lluny de ser una AV dedicada a qüestions burocràtiques i administratives,
la de Montserrat sempre ha estat al
costat de les persones del barri, per
tal de millorar la seva qualitat de vida,
i atendre les necessitats personals.
Tots aquests grups de treball i tècnics es
coordinen setmanalment per garantir el
treball en xarxa, sempre procurant continuar el programa de mediació i civisme impulsat per l'associació de veïns.
Aquesta associació manté relacions
amb tot el moviment associatiu i reivindicatiu per aconseguir una societat
més justa, més igualitària i solidària.
Treballen per la pau en tot el món
amb totes les persones i per a totes les
persones.

Antonio Cazorla
Només és “gueto” qui ho vol ser,
per tant, és necessari sortir a la
ciutat, donant a conèixer el nostre
programa social i ajudar en el
que es pugui a tot el moviment
veïnal i a les administracions, per
evitar els conflictes apareguts anys
enrere en el Districte 2.
Antonio Cazorla és el president de
l'AV. Nascut a la Carolina (Jaén), l'any
1946, va arribar a Terrassa l'any 1949.
Activista del moviment veïnal, polític
i conferenciant. Antonio, des dels 14
anys, ha participat en totes les lluites
sindicals i polítiques de Catalunya, convertint-se en un destacat dirigent del
sindicalisme i de les associacions de veïns a partir de l'any 1967 fins a la desaparició del PSUC. Antonio ha continuant la lluita com a independent sense
deixar la ideologia marxista i cristiana.
L'AV que presideix està formada per
més de 20 voluntaris que es reparteixen entre els diferents grups de treball
i realitzen una tasca habitual a l'atendre les necessitats del barri amb un
servei d'atenció al públic des de les 9
del matí fins a les 7 de la tarda, desenvolupant tasques relacionades amb la
gestió de documentació, fent mediació
o les derivacions pertinents per atendre els problemes veïnals, intentant
sempre exercir una via pacificadora.
La Junta ha tingut dos canvis sempre
cercant la forma d'implicar els joves en
l'entitat per evitar l'envelliment de la
mateixa i intentar reflectir la realitat del
barri amb la màxima fidelitat possible.

Projectes que desenvolupem al barri

Civisme i convivència
Campanya civisme Sector 2: plantació i cura dels jardins, activitats als centres
escolars per part de les entitats.
Suport comunitats de veïns
Gestions d'intermediació hipotecària, gestió d'impagaments de quotes per entitats bancàries, participació de les activitats de la Plataforma d'Afectats per les
Hipoteques a Terrassa.
Espai Dones
Club de lectura. Activitats de lleure: sortides culturals, activitat física. Comissió de dones Sector 2. Dona Activa: formació en noves tecnologies.
Ocupació
Procés participatiu “Somnis del barri”: creació cooperativa de costura, i horts
d'autoconsum.
Derivacions SOC i FOMENT.
Formació
Formació en noves tecnologies. Monogràfics. Edició digital. Gestion@t. Associacionisme i voluntariat:
Creació noves entitats
Associació Juvenil Montserrat, Associació de Dones Montserrat. Participació i
creació de la Coordinadora d'entitats del Districte 2.
Infància i Joventut
Montserrat viu l'esport: Foment de la pràctica esportiva, dinamització pista poliesportiva Montserrat. Fem els deures: actuació per al reforç escolar. Esplais i
TIC. Accés obert. Jov@activa't. Recicla i renova.
Intercanvi i solidaritat
Campanya solidària de recollida d'aliments del Sector 2. Taller solidari de costura. Recollida de roba. Recollida de taps pel Síndrome San Filippo. Mercat
d'intercanvi de Terrassa.
Cultura
Carnestoltes comunitari Sector 2. Castanyada. Reis. Sant Jordi. Festa Major.

www.avvmontserrat.com | avvmontserrat@gmail.com

L'AV de Montserrat desenvolupa aquestes actuacions amb el suport
d'altres administracions i serveis: Ajuntament de Terrassa (participació ciutadana, Ciutadania i Drets Civils, Medi Ambient, Educació,
Cultura i esports). Generalitat de Catalunya (Departament de Benestar social i Família, Direcció General per a la Immigració, Agència de
l'Habitatge de Catalunya), FAVIBC, CEIP Montserrat, Serveis Socials,
Policia Municipal, Pla Educatiu d'Entorn, El Rebost: Centre de distribució social d'aliments de Terrassa, Universitat de Barcelona (projecte
CREA), Consell Esportiu del Vallès Occidental, SOC, Foment de Terrassa.
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Ramon Terrassa: Govern,
Entitats i Cohesió Social
La riquesa associativa i d'entitats, canal de participació de les persones en l'acció social, és un tret indentitari de Catalunya i des
del Departament de Benestar Social i Família vetllem per al seu
foment i promoció, en un moment de circumstàncies difícils per
a tothom. En aquest sentit, la proposta de Llei del Voluntariat de
Catalunya que el Govern ha aprovat i que inicia el seu tràmit parlamentari, pretén reforçar el model català de voluntariat basat en
la vinculació amb les entitats no lucratives, i establint dins del cos
de la llei els drets i deures dels voluntaris i les entitats, per garantir el rigor i la qualitat en qualsevol projecte de voluntariat. Aquesta proposta de llei s'ha elaborat mitjançant un procés participatiu amb el sector, en especial amb el Consell de l'Associacionisme
i el Voluntariat, on hi ha representants de tots els sectors del voluntariat: social, comunitari, cultural, ambiental i internacional.
Amb el mateix procediment participatiu, durant el primer trimestre del 2014 elaborarem el segon Pla Nacional de l'Associacionisme
i el Voluntariat, guia de reptes compartits de les entitats catalanes pels anys 2014 i 2015. Trobar estratègies realistes i pactades entre tots és una manera eficaç d'avançar i superar la crisi.
Si probablement una de les línies estratègiques que les entitats es formularan per aquest bienni serà l'esforç per la transparència, la gestió
ètica i la cerca d'una base social; també creiem que una altra línia
serà el reforçament dels programes amb major sentit i impacte social.
Així, des de la Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària,
estem fent passos ferms per una redefinició que incrementi
l'efecte social de tots els programes d'activitats que es desenvolupen als 238 equipaments cívics propis distribuïts per tot el país.
L'Òmnia i els Plans de Desenvolupament Comunitari, dos dels
programes més importants d'aquesta Direcció General, ja han
iniciat al 2013 un procés de canvi per recuperar o accentuar
el seu sentit social, d'empoderament de les persones i les comunitats, comptant amb els agents socials, per esdevenir eines bàsiques del manteniment de la cohesió social de Catalunya.
Des del convenciment que amb la suma d'esforços del Govern, els
ens locals, les entitats, i altres iniciatives, sostindrem els pilars de
l'estat del benestar, creiem que avançar cap a una millora col·lectiva
s'esdevindrà de forma important quan el nostre país pugui disposar
dels recursos que genera, i que ens permetrà atendre les necessitats
socials amb millors condicions. És per això que des de la voluntat de
potenciar les politiques socials i de caràcter comunitari, tenim un gran
interès en l'avenç nacional del nostre país, conscients que és la millor
fórmula, i la més desitjada per la major part de persones, per fer un gir
a la situació social dels nostres barris i en favor del progrés col·lectiu.
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Ramon Terrassa
Director general d'Acció
Cívica i Comunitària
Departament de Benestar Social i Família:
L'Òmnia i els Plans de
Desenvolupament Comunitari, dos dels programes més importants
d'aquesta Direcció General, ja han iniciat al
2013 un procés de canvi
per recuperar o accentuar el seu sentit social,
d'empoderament de les
persones i les comunitats.

Carles Rossinyol i Vidal:
La Diputació també dóna
suport directament a
entitats

En primer lloc, permeteu-me fer una petita
explicació del que és i què està fent la Diputació
de Barcelona. En un moment en què és evident
que cal replantejar, per simplificar, el complexe
entremat d'administracions; també cal tenir clar
qui fa què per prendre les millors decisions.

Carles Rossinyol i Vidal
és Diputat i President
delegat de l'Àrea
d'Hisenda, Recursos
Interns i Noves
Tecnologies de la
Diputació de Barcelona.
Regidor i cap
de l'oposició de
l'Ajuntament de
Sabadell.
Ha estat Director
del Serveis Jurídics
de la Sindicatura de
Comptes i Professor del
Departament de Dret
Administratiu de la
Universitat Autònoma
de Barcelona.
De formació Jurídica,
es va llicenciar a la UAB
i, posteriorment, va
obtenir el Magister en
Dret Comparat.

Recenment la Diputació de Barcelona ha aprovat els seus pressupostos per l'any 2014. Són uns pressupostos adaptats a una situació
de reducció de recursos econòmics, però fets des del convenciment
que cal marcar prioritats. En aquest sentit, amb els recursos dels que
disposem, principalment volem fer dues coses: promoure l'activitat
econòmica -perquè això genera llocs de treball- i donar suport a les
persones per ajudar a superar aquest període dur que estem vivint.
Aquestes dues coses les fem amb un pressupost de 690 milions d'euros
on les despeses socials i les destinades a inversions i promoció econòmica tenen un pes fonamental. La funció principal de la Diputació
de Barcelona és donar suport als ajuntaments de la seva demarcació.
Aquest suport va des de la gestió de determitats serveis municipals
per delegació dels ajutaments fins al finançament de determinats projectes, passant pel suport tècnic en qualsevol matèria de competència
municipal o per polítiques d'agregació de demanda, destinades a la
reducció de costos en l'adquisició de bens i serveis municipals.
No obstant això, la Diputació també dóna suport directament a entitats que, per la tasca que porten a terme, considerem necessari donarlos aquest recolzament més directe. En aquesta línia, resulta molt
interessant la bona feina que des de fa anys està fent la FAVIBC en
l'àmbit del món veïnal i, en especial, pel que fa a l'habitatge social.
Aquesta dilatada activitat ha fet que actualment sigui una entitat de
referència i, per tant, és una entitat que la Diputació ha de tenir present.
Finalment, i perquè ni la FAVIBC, ni de fet ningú, ens podem quedar al marge de la complexe i il.lusionant situació política que estem
vivint, permeteu-me una petita reflexió. Durant més de 30 anys de
democràcia, de treball i de lluita per aconseguir un model d'estat del
benestar a Catalunya amb uns serveis d'alta qualitat, no ens podem
conformar a perdre'l pel fet que no es vulgui donar als catalans aquella part dels seus impostos que els correspon. Per aquest motiu cal que
prenem decisions raonables, però valentes, per garantir que la feina
que heu fet, que tots hem fet, pugui continuar.
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Damià Calvet:
La remodelació dels barris
una prioritat

El manteniment de programa de remodelació de
barris afectats per patologies estructurals ha estat
una de les prioritats del Govern de la Generalitat de
Catalunya durant aquest any i es mantindrà durant
l'any 2014.
Per tal de no aturar els processos i superar les dificultats pressupostaries,
l'INCASÒL ha utilitzat un nou procediment de contractació que permet adjudicar l'obra escala per escala a mesura que es disposa dels recursos econòmics
pressupostats, sense la necessitat d'un nou procediment concursal més complex i llarg. Les tres promocions iniciades enguany i vinculades al programa
de remodelació de barris, sumen un pressupost d'obra total de 6,91 M€ als
que cal sumar les obres complementaries als blocs d'urbanització de l'entorn
per un import de 0,32 M€ i els enderrocs previstos per un import de 0,29 M€.

El Bloc D del barri de Trinitat Nova de Barcelona té set escales amb un total de
103 habitatges. La construcció d'aquest bloc que forma part de la tercera fase de
remodelació, aportarà els pisos necessaris per finalitzar el procés de reallotjament dels veïns. Actualment, s' han pogut començar les obres de dues escales
amb un total 38 habitatges i un cost total de 3,0 M€. Es preveu que durant l'any
2014 es puguin iniciar els habitatges restants, una vegada s'hagin aprovat els
pressupostos generals de la Generalitat que inclou una partida per aquest barri.
La construcció del bloc O del barri de Sant Roc de Badalona finalitzarà la quarta
fase de remodelació d'aquest barri. Està situat a l'extrem nord de l'illa rectangular
definida per l'avinguda Marquès de Mont-roig i els carrers Vélez Rubio i Màlaga.
L'escala C que ara es construeix, té 28 habitatges que s'adjudicaran als afectats
pel programa de remodelació del barri. L'obra té un pressupost de 2,04 MEUR.
El bloc 8 d'Arraona de Sabadell se situa en un solar del carrer de Fuerteventura,
cantonada amb el carrer de l'Argentina. La promoció, amb un total de 23 habitatges, s'adjudicarà en règim de compra-venda. El pressupost de l'obra és de 2,06
M€. Aquesta promoció forma part de la sisena fase del procés de remodelació del
barri d'Arraona que suposarà la construcció de dos blocs d'iguals característiques.
Així mateix, l'INCASÒL preveu iniciar durant l'any 2014 dues promocions
amb prop d'un centenar d'habitatges de protecció oficial. Les dues promocions se situen a l'Hospitalet on es construirà un bloc de 60 habitatges dotacionals per a col·lectius específics a ca n'Arús i a Barcelona, a la Colònia Castells, on es construiran 34 habitatges destinats a afectats urbanístics del sector.
Per últim explicar que amb l'objectiu d'obtenir recursos per a la construcció d'habitatges de promoció pública, l'INCASÒL està estudiant la
venda d'habitatges de lloguer als seus actuals arrendataris. Serien un
total de 653 habitatges sense càrrega hipotecària, amb un règim de lloguer pràcticament exhaurit i que es vendrien a preus competitius.
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Damià Calvet
Director de l'INCASÒL.
L'Institut Català del
Sòl ha centrat els seus
esforços en la construcció de 89 habitatges corresponents a
les darreres fases de la
remodelació de Sant
Roc a Badalona, Trinitat Nova a Barcelona
i Arraona a Sabadell,
donant compliment
així als acords establerts amb els veïns
afectats.

La morositat,
l'enemic de les
comunitats
Antonio Pastor,
Gerent de la FAVIBC

En anteriors números plantejàvem que la morositat
comunitària acabaria sent un dels problemes més
rellevants dels nostres barris. Durant el 2013 la FAVIBC,
a través del conveni signat per l'Agència d'Habitatge
de Catalunya, ha desenvolupat un programa de suport,
acompanyament i formació dirigit a les comunitats
de propietaris dels nostres barris, essent aquesta la
primera vegada que s'ha portat a terme el projecte.
Per a fer possible aquest projecte s'ha comptat amb
l'acompanyament i col·laboració de la Fundació de Serveis
per a Usuaris d'Habitatge Social de Catalunya.
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Com en qualsevol programa que desenvolupem,
l'avaluació final extreu conclusions que van
més enllà dels objectius plantejats a l'inici
d'aquest. El desenvolupament del projecte ens ha
permès analitzar i conèixer l'estat de la qüestió
a Catalunya i la resta de l'Estat, i les dades no
poden ser més alarmants, segons es recull en un
informe elaborat pel Consejo General de Colegios
de Administradores de Fincas de España y el
Observatorio de les Comunitades de Propietarios,
“els nivells d'impagament de les quotes suportades
per les comunitats de propietaris al 2012 es van
incrementar en un 19% respecte l'exercici anterior,
passant de 1.350 a 1.551 milions d'euros. El
primer trimestre de 2013 confirma aquests índexs
amb un repunt al voltant del 10% respecte al
mateix exercici de l'any anterior”. Per a l'any 2013,
per tant, el deute, pot arribar als 1.900 milions
d'euros. Andalusia amb 301 milions d'euros és
la que acumula una major morositat, seguida per
Catalunya amb 256 milions de euros.

Aquestes dades empitjoren en el
cas dels nostres barris: centenars
d'aquests tenen pendents, tot i la llei
de propietat horitzontal, la creació
de comunitats i la morositat arriba,
en alguns casos, fins el 37%. Davant
aquesta realitat s'ha aprofundit en
dues línies, la primera saber qui són
els morosos, tipologia, i la segona,
en les conseqüències d'aquesta
morositat.
En la primera línia d'investigació s'han trobat dades
interessants. Per una banda no només el veí és el
morós. Sabíem que a causa de la crisis molts dels
nostres veïns han deixat de pagar les quotes de
comunitat, no obstant, no coneixíem la quantitat
tan significativa d'impagaments per part dels
bancs, encara més, si estatal i autonòmicament el
percentatge de morositat de les entitats financeres
sobre el total és el 16%, aquest percentatge en
els barris públics supera el 25%. La problemàtica
s'agreuja perquè con amb l'actual Llei de Propietat
Horitzontal només permet reclamar els deutes
produïts durant l'any en curs i l' immediatament
anterior. Un exemple, només en el barri del Pla del
Remei de Vic, la morositat bancària a les comunitats
sobrepassa els 20.000,00€.
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Si aquesta situació s'enquista en el temps, els
impagaments no es veuran rescabalats mai,
deixant les comunitats de propietaris en un estat
de debilitat per a poder fer front a les despeses de
conservació i manteniment dels edificis.
La qüestió doncs està clara. Com s'ha pogut arribar
fins a aquesta situació? La resposta la trobem en la
gran quantitat de pisos que s'han quedat els bancs
per impagaments hipotecaris. Però si bé, aquesta
realitat ja és per si sola gravíssima, en el cas de la
vivenda pública és intolerable, és a dir en el cas
dels habitatges que tenien un caràcter social, al
quedar-se-les els bancs passen a un mercat privat,
desacreditant-se, per tant, el concepte social de
la vivenda d'aquelles edificacions realitzades amb
pressupostos públics passen a una comercialització
privada. Aquest fet produeix la paradoxa que en una
mateixa escala habiten famílies, que havent arribat
per diferents vies, i amb vivendes amb les mateixes
condicions i característiques, tenen diferents preus,
ja siguin aquestes de lloguer o de compra. Com a
mínim es extravagant que les entitats financeres
tan estrictes en el cobrament dels seus deutes no
siguin igual d'exigents quan les deutores, és a dir,
les moroses són elles mateixes.
Encara que sembli inversemblant una altra tipologia
de morositat es la institucional, tant d'ajuntaments
com de governs autonòmics. Els habitatges públics
no adjudicats, només a Catalunya, superen els
2.500, a més a més de les vivendes de lloguer,
unes 14.000, i les vivendes adjudicades que no
estan ocupades per problemes en la consecució del
crèdit per part dels adjudicataris.

Tot això provoca que la propietat la
ostenti l'Administració i aquesta, en
alguns casos, no abona les quotes
de la comunitat. Evidentment les
institucions no donen les xifres,
però estem en disposició d'afirmar
que en aquests moment, del parc
públic de vivendes, més del 15%
dels impagaments pertanyen a les
diferents administracions.

Un altre aspecte nou sorgit, com a final d'aquesta
ombrívola cadena, són els impagaments dels
subministres, aigua, electricitat i gas. Només un
exemple, a Catalunya les notificacions d'inici de
procés de supressió del subministrament de l'aigua
s'han triplicat. L'any 2012, es van endegar un total
de 72.039 expedientes mentre que durant el 2011
van ser 27.359. Gran part d'aquests expedients
corresponen a Aigües de Barcelona, que proveeix a
23 municipis de l' àrea de Barcelona. Molts d'aquests
expedientes han recaigut sobre les comunitats.
Pel que fa a les conseqüències socials, aquestes van
des del detriment de la pròpia relació veïnal fins el
manteniment del parc de vivenda.
Relació veïnal. La vida en els barris:
• Brots de xenofòbia entre veïns que comparteixen una comunitat davant el percentatge de
morositat entre la població estrangera.
• Situacions violentes, que poden arribar a ser
físiques, entre veïns morosos y no morosos.
• En un aspecte positiu, solidaritat entre veïns
en els uns assumeixen la part d'impagament
d'altres.
• Supressió de comunitats, en perjudici de la sociabilitat. Conseqüències jurídiques.

Pel que fa al manteniment dels edificis:
• Pèrdua dels subministres bàsics comunitaris,
llum, aigua.
• Deteriorament conjuntural i estructural dels
edificis, neteja, pintura, antenes, porters automàtics, façanes, ascensors, teulades, etc.
• Negativa a les polítiques institucionals de millora de les edificacions, per exemple, instal·lació
d'ascensors en edificis de més de quatre pisos
en els que els veïns aporten el 25%, les inspeccions tècniques d'edificis, les certificacions
energètiques, altres.

En resum, la morositat de les comunitats
s'està convertint en un carreró sense sortida
que aboca a les comunitats veïnals a iniciar
processos judicials per poder cobrar el deute, tant procel·losos i costosos que, a causa
de l'increment de les taxes judicials, en algunes ocasions prefereixen passar pàgina i
assumir el deute, tot i que això, comporti
descuidar l'edifici per manca de pressupost.
Aquesta radiografia desoladora i desesperant ens porta a haver de replantejar la gestió, el treball i l'acompanyament de les comunitats, en definitiva, dels nostres veïns.
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La Fundació del 2014
La Fundació Privada de Serveis pels Usuaris de Vivenda
Social ha pres una sèrie de mesures:
• Millorarà la qualitat del servei.
• No augmentarà els preus. Fins i tot els abaixarà.
• No arribarà a mesures extremes contra els morosos no voluntaris i circumstancials. Propostes veïnals solidàries.
• Potenciarà la relació amb els usuaris. Servei d'atenció contínua.
La Fundació oferirà:
• Reducció de les tarifes en un 25% pels jubilats.
• Reducció del 25% per a les famílies amb tots els
seus membres en situació d'atur.
• Increment d'un 50% del fons de les comunitats.
• 5% de la facturació per a les associacions de veïns,
per al desenvolupament de programes socials.
• Reducció de fins a un 20% en les assegurances de
la vivenda individual per a les comunitats.
• Pintura de la comunitat que s'associï en els tres
primers mesos de contracte amb la Fundació.
• Servei d'antenes.
• Tallers de formació per a les comunitats.
• Mediació comunitària.
• Disseny i pressupostos gratuïts per a reformes de
l'habitatge.
• Gestió de sinistres amb les asseguradores.

La Fundació
al teu costat
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Tel. 935839981
fundaciohabitatge@hotmail.com
Ginebra 40, 08003 Barcelona

SANT ROC BUFALÀ POMAR MONTIGALÀ-BATLLÒRIA BADIA SEGRE
125-131 ESTRELLES ALTES VERDUM-NOU BARRIS LA PAU TRINITAT
NOVA SANTA EULÀLIA DE BERGA JAUME I FONTSANTA-FATJÒ
CENTRE SOCIAL ALMEDA SANT JORDI-RIBERA BAIXA SAN COSME-SAN
DAMIÁN LA GRANJA FONT DEL VIDAL SANTA TERESA PRIMER DE MAIG
MONTSERRAT IGUALADA EL GORNAL LA FLORIDA EL XUP LA FONT
DELS CAPELLANS SANT PEDOR LA BALCONADA CAL GRAVAT VERGE
DEL CARME BUENOS AIRES CAN PANTIQUET-LA CASILLA SANT BERNAT
CAN VARGAS 122 CAN CLOS 25 DE SETEMBRE RUBÍ 128 ESPRONCEDA
CAMPOAMOR ARRAONA MERINALS-CAN GAMBÚS VERGE DE
FUSIMANYA VERNEDA-VIA TRAJANA MARINA BESÒS 130 BARRI CAL 75
CAMPS BLANCS LA UNIÓN CAMPS BLANCS LOS PISOS AFF BONAVISTA
SALIPOTA CAN TUSELL PLA DE BONAIRE CAN JOFRESA CAN VILARDELL
M O N T S E R R AT
TERRASSA SANT
LLORENÇ EGARA
PLA DEL REMEI
HOSPITAL ROCA
GRUP ESPIRALL
ARQUEBISBE
A R M A N Y À
ESTACIÓ
18COMPTE ARNAU
ALEXANDRE GALÍ
I COLL BEATES
GALLECS
200PONT MAJOR FONT
DE LA PÓLVORA
SANT
NARCÍS
FONTAJAU I VILAROJA
D'ONYAR
JOSEP
MARIA
PRAT LA PAU JOAN
BAPTISTA SANZ
COLONIA SAIDA II
GRUP SANT PERE
100 PLAÇAEUROPA
RIPOLL 60 RIPOLL
17 SANT JAUME
L'EIXAMPLE DEL SIÓ NOSTRA SENYORA DEL SOCORS ALCOLETGE LA
SISQUELLA BLOCS 2 DE MARÇ ALMACELLES URB. PLAUS SANT CRIST
EL FIRAL TRES TURONS VIRGEN DE LAS NIEVES LA SINDICAL BARRI
LES FORQUES SANT JORDI-CERVERA 48 EL ROSER MAJOR 77-ESTERRI
SANT AVENTÍ LES BORGES 24 BORGES LA CREUETA ANTIGA FARGA
CENTRE HISTÒRIC DE LLEIDA LA PARRA 73 LA MARIOLA FRANCO
GAMINDE BALÀFIA SECA 20 RUIZ DE ALDA AVINGUDA MADRID PIUS
XII-GERMANOR INSTITUT GASPAR PORTOLÀ MAGRANERS GARDENY
50 LA PAU BLOCS JOAN CARLES EL RECORRIDO 40 GARDENY 96
ARMENGOL V SANT ANTONI LA PLANA JOSEP TORREGASSA LA SOLANA
LA PLANA SANT ELOI ORIENT SOL IXENT JAUME I-GERMANS ABIZANDA
VILALLER CENTCELLES BARRI FORTUNY PRIMER DE MAIG RIU CLAR
CAMP CLAR PROGRESSISTA TORREFORTA ALT CAMP LA COGULLADA

