
L’Eduardo Navas va néixer el 1956 a 
Algeciras, i després de viure des dels
4 anys a Vilanova i la Geltrú, va arribar 
a Reus el 1973, a Sant Josep Obrer, 
una zona de casetes autoconstruïdes 
pels mateixos veïns i veïnes.



A Sant Josep Obrer es van edificar 336 cases 
durant els anys 70. Totes les famílies havíem 
vingut de fora i s’ajudaven. Ara, Sant Josep 
Obrer no és un barri en el sentit estricte, més 
aviat és el resultat de la unió del barri vell, 
el polígon Mas Pellicer (els pisos d’Adigsa) i 
Mas Abelló, que comprèn una urbanització 
de cases i algun edifici de protecció oficial. 
Una zona en què viuen unes 5500 persones 
i que conforma el districte IV de la ciutat de 
Reus. Els habitatges del polígon de Mas Pe-
llicer es van lliurar als veïns durant els anys 
80, alguns venien de les cases del barri antic, 
però també hi van arribar famílies reubicades 
de Barcelona. L’Eduardo Navas va començar 
a participar en el moviment veïnal quan va 
arribar al barri antic: “Abans existia el càrrec 
d’Alcalde de Barri, durant el règim franquista. 
Més tard es va formar el Consell de Barri que 
aleshores era l’única forma legal de reunir els 
veïns. Vaig formar part perquè no volia que 
els meus fills creixessin a la vora d’un barranc 
que era morada de rates. La nostra intenció 
era millorar la qualitat de vida de les nostres 
famílies i de tots els veïns. Abans de fundar 
l’Associació de Veïns de Sant Josep Obrer el 
1979, vam organitzar un acte reivindicatiu 
davant l’Ajuntament; hi vam portar rates i 
brutícia recollida en el barri per fer constar la 
terrible situació que estàvem vivint. Vaig ser 
detingut per organitzar aquesta manifestació 
il·legal, però no molt temps. L’Associació de 
Veïns la formàvem totes les famílies del barri, 
i el nostre objectiu principal era dignificar el 
barri i cobrir el barranc. Més tard, vaig tras-
lladar-me a Mas Pellicer. Era un polígon sen-
se urbanitzar, sense serveis, amb mancan-
ces significatives, i amb molta feina per fer. 
Malgrat que l’Associació de Veïns Primer de 
Maig es va constituir el 1985, jo vaig entrar 
poc després, ja com a President. Recordo les 
primeres visites d’autoritats del govern català 
al nostre barri: el Sr. Miquel Roca, pare de la 
Constitució Espanyola, i més tard el Sr. Jordi 
Pujol, president de la Generalitat. Aquestes 
visites i les nostres contínues reivindicacions 
van ajudar perquè l’Ajuntament de Reus ens 
tingués més en compte”.

Els recents moviments migratoris no han 
provocat greus problemes de convivència 
perquè l’Associació hi dedica molts esforços: 
“Al barri vivim un 30 per cent de magrebins, 
un 45 per cent d’ètnia gitana i un 25 per cent 
autòctons. L’Associació de Veïns treballa 
per la cohesió social posant a l’abast de 
tothom classes de cultura àrab i tallers de 
català per a nouvinguts i persones que no 

saben la nostra llengua, especialment la 
gent gran. Així promocionem la integració 
i el respecte per totes les cultures. Hem 
procurat que en un mateix curs participin 
dones i homes magrebins, cosa que era molt 
difícil d’aconseguir. Al barri no hi ha hagut 
aldarulls racistes ni xenòfobs. L’associació 
ha fet possible que Sant Josep Obrer no 
esdevingui un gueto. Tots els anys s’organitza 
un espectacle al teatre Fortuny de Reus. Cada 
barri fa una representació i la taquilla es dona 
a una fundació o entitat solidària. Aquest 
any és per la lluita contra el càncer. També 
organitzem una exposició amb fotografies de 
les nostres activitats. Així donem visibilitat 
al barri i mostrem la gran tasca que fem pel 
nostre territori i les nostres veïnes i veïns. 
L’AV Primer de Maig col·labora amb el 
conjunt del districte, i malgrat que se centra 
principalment en Mas Pellicer no oblida els 
altres territoris ni les seves necessitats”.

Primer de Maig treballa en coordinació amb 
el Casal Cívic Reus–Sant Josep Obrer, pro-
gramen i desenvolupen les activitats de ma-
nera consensuada: “Les accions que fem a 
l’associació són obertes a tothom. Fem moltes 
activitats: català, castellà, cultura àrab, anglès 
per a infants, escola d’escacs, guarniment tif-
fany, taitxí, teatre, punt de coixí, aquarel·la i 
pintura, les activitats d’alfabetització digital 
del projecte Òmnia, i a l’estiu fem activitats 
de lleure pels nens. També oferim assessora-
ment jurídic per resoldre problemes d’habi-
tatge i servei de podologia per a la gent gran. 
L’Associació disposa d’un local social, punt de 
trobada dels veïns i de les veïnes del barri. Al-
gunes activitats i reunions les fem allà perquè 
hi hagi moviment de veïns i tothom conegui 
la situació dels altres. El local també fa de cen-
tre de control de les persones més grans del 
barri que viuen soles, per tal que no s’aïllin als 
seus pisos i si passen alguns dies sense pre-
senciar-se, acudim per verificar el seu estat. 
Avui lluitem perquè es millori l’enllumenat 
dels carrers i es doti de més agents de pro-
ximitat. Això augmentaria la seguretat de les 
veïnes i dels veïns”.

Després de 40 anys com a protagonista del 
moviment veïnal, l’Eduardo Navas no veu 
clara la renovació dels membres de la junta: 
“No hi ha veïnes ni veïns que vulguin fer-se 
càrrec. A l’Associació som sis voluntaris a la 
junta i algunes persones que ens ajuden. Ac-
tualment hi ha 114 famílies associades, però 
la renovació de la junta és molt difícil i tenim 
por que desaparegui”. 

No volem que 
quedi en res 
tot allò que 

hem assolit. 
Primer de Maig 

és una entitat 
transparent, 

pròxima i 
solidària, que 
dona servei a 
més de tres-

centes persones: 
som un exemple 

per a les altres 
entitats veïnals 

de la ciutat
de Reus.


