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Tardor de 2021

Estimades germanes i estimats germans, 

La  Comissió  Diocesana  i  el  conjunt  de  l’Assemblea
Diocesana de la GOAC de Barcelona-Sant Feliu us agraïm la
vida participada en comú.

En aquest dossier del 75è. aniversari, us volem exposar els
actes  que  estem  realitzant  tota  l’HOAC  per  celebrar  els
nostres 75, però sobretot volem compartir el que som i el
que fem.

En resum, som un moviment d’Acció Catòlica que empeny i
encoratja  homes i  dones al  compromís  obrer-cristià.  Avui
dia  més  que  mai,  en  un  món  del  treball  que  pateix
fortament les desigualtats, la precarietat i les dificultats de
portar  una  vida  digna  com  a  filles  i  fills  de  Déu,
experimentem  el  sentit  que  té  continuar  sent  i  fent
«Germanor Obrera d’Acció Catòlica».

Us convidem a la lectura d’aquest dossier i a la participació
i difusió d’allò dut a terme i del que està programat.

Fraternalment,

Comissió Diocesana

GOAC Barcelona-Sant Feliu
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BREU RESUM DE LA NOSTRA HISTÒRIA

Fa  75  anys,  el  1946,  naixia  a  l'Estat
espanyol l'HOAC («Hermandad Obrera
de  Acción  Catòlica»)  per  a
l'evangelització  del  món obrer  en les
dures condicions de la postguerra. 

Va trobar en Guillem Rovirosa i Albet,
un convers represaliat pel franquisme,
el  seu  primer  militant,  constructor  i
difusor;  a  ell  li  van  encarregar  la
posada en peu d'una organització que
acostés l'Església a la realitat obrera i
la  fes  present  en  un  món  obrer
famolenc,  empresonat,  voltat  per  la
por i la repressió. 

En el seu afany difusor, va anar pertot
arreu.  Naturalment,  per  la  seva
estimada  Catalunya.  El  seu  objectiu
era  trobar-se  amb  les  gents  d'Acció
Catòlica i convèncer-los de la necessitat de posar en marxa la ingent
tasca d'evangelitzar els treballadors i les treballadores. 

Els anys 50 van estar dedicats a l'extensió i la iniciació de  centres
HOAC, la formació de dirigents i la difusió d'informació obrera a través
de la venda del «¡TÚ!». Per això van crear l'Escola de Formació de
Dirigents que va orientar el compromís apostòlic  dels grups obrers
diocesans (HOAC / F i JOC / F).

Van  ser  anys  d'incorporació
de  militants  enmig
d'extremes dificultats. 

Lentament  però  de  manera
imparable,  es va fer  l'esforç
formatiu;  l'alfabetització  va
ser  un  compromís
revolucionari  que  va
permetre  l'accés  de  molts
obrers i obreres al Pla Cíclic,
als  GOES  (Grups  Obrers

d'Estudis Socials) i al Butlletí de l’HOAC, tot convertint-se en artífexs
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de la  seva formació.  La  defensa dels  drets  laborals  va ser  central
espai de compromís.

L'arribada  d'una
generació jove al
món  laboral  en
els  anys  60,
alleugerida  del
pes  de  la
postguerra,  va
coincidir amb les
dures condicions
imposades  per
«la
Estabilización»  i
«los  Planes  de
Desarrollo»,

però també amb els aires frescos del Concili Vaticà II. Els inicis de la
transició  democràtica  van  sorprendre  l’HOAC  en  ple  procés  de
reconstrucció  després  de  la  "nit  fosca"  que va  suposar  la  crisi  de
l'Acció Catòlica.

Gràcies a Déu, es va imposar la reflexió i el diàleg en una conjuntura
canviant per moments, tot posant l'accent sempre en les persones
més desfavorides; per tant, potenciant la unitat de les organitzacions
obreres  i  populars.  La  presència  dels  militants  de  l'HOAC  es  va
estendre per multitud d'associacions de barris, plataformes veïnals,
marxes  per  la  pau,  APAs  (avui  dia  AFAs),  executives  provincials  i
locals de sindicats... Van ser llocs de trobada i compromís. 
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També la transició va ser un camí d'aprenentatge des de la nostra
identitat  obrera  i  cristiana  per  seguir  sent  fidels  al  compromís  de
portar el missatge de Jesús als pobres, als allunyats, als desprotegits.
La precarietat i la fragmentació del món del treball va ser un gran
repte.

L'eventualitat,  el  treball  submergit,  la  deslocalització  industrial,  el
treball  sense  drets  al  camp  o  en  les  cures,  la  invisibilitat  de
l'explotació en l'hostaleria, ens obria nous compromisos en el canvi
de segle. Visualitzar el conflicte social, avançar en una cultura per a la
vida, plantar cara a les injustícies que es donen en el món obrer, han
estat, entre d'altres, tasques permanents en els últims anys.
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Noves circumstàncies, nous reptes, nou llenguatge perquè continuem
sent llevat, amb els nostres germans i  germanes, en el món de la
precarietat i en la immigració, en la lluita de les dones i als barris, als
sindicats i a les nostres famílies...

Agraïm profundament les nostres arrels  i  acceptem amb joia el  repte
d'acompanyar,  aprendre, formar,  lluitar,  empènyer enderrocant murs i
construint ponts, per fer possible un món nou més humà, on el missatge
de Jesús sigui una Bona Notícia per a tothom. 

Celebrem el present per construir el futur
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QUI SOM?

La  Germanor  Obrera  d'Acció  Catòlica  (GOAC)  és  un  moviment
d’Església format per dones i homes que hem decidit viure la nostra
fe i el seguiment de Jesucrist dins les condicions de vida i treball del
món  obrer.  Som  i  ens  sentim  Església.  Volem  ser  expressió  de
l'Església  en  els  sectors  més  febles,  empobrits  i  precaritzats  del
treball, tot desenvolupant un compromís transformador en el nostre
lloc  de  treball,  en  els  ambients,  en  les  organitzacions  obreres,
moviments socials...  apropant així l’Església al món obrer i el món
obrer a l’Església. Formem part de la Pastoral  Obrera. També som
membres del Moviment Mundial de Treballadors Cristians (MMTC).

L’acció dels membres de l’HOAC es caracteritza per:

 Ser al món obrer en la seva lluita per la justícia 

 Prendre part activa en el moviment de renovació eclesial 

 Treballar per la formació de la consciència social i política de dones i
homes del món del treball.

LA FORMACIÓ, LA NOSTRA MILLOR EINA D’ACCIÓ

A la GOAC sempre hem donat una gran importància a la formació de
militants obrers cristians. Perquè la formació en la GOAC no és una
cosa  teòrica,  no  és  adquirir  sense  més  uns  coneixements,  sinó
construir conscientment la nostra vida, el nostre ser persones, des de
la proposta de vida que és l'Evangeli de Jesucrist. Com a cristians i
cristianes tenim el convenciment que la millor manera de ser persona
la trobem en Jesucrist. Per això, la nostra formació busca descobrir i
desenvolupar  aquella manera de sentir,  pensar i  actuar pròpia  del
Seguiment de Jesús de Natzaret. 
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La formació elaborada pel moviment està basada en quatre plans: Pla
de Formació  Inicial,  abans  de la  militància;  Pla  Bàsic  de  Formació
Cristiana, Pla Bàsic de Formació Política, i Pla de Formació Permanent.

Amb els plans de formació: 

 Revisem, a partir de fets concrets, la nostra actuació en els àmbits
personal, ambiental i institucional, mitjançant el Mètode d’Enquesta i
la RVO. 

 Preguem i reflexionem aquests fets a la llum de l'Evangeli. 

 Els passos anteriors ens ajuden a sentir
la  crida  a  l’acció,  de  forma  que  ens
comprometem  a  transformar-nos  i  a
transformar la societat.

És una formació cíclica i sistemàtica que
es  nodreix  de  la  reflexió,  l’acció  i  la
celebració.

COM ENS ORGANITZEM? 

La GOAC és un moviment assembleari i autogestionat. 

Té diversos àmbits d’organització:

 L’equip:  és  l’estructura  bàsica  de  funcionament  on compartim la
formació, els compromisos, la correcció fraterna i la vida. 

 Les  seccions:  és  on  es  troben  tots  els  membres  de  la  GOAC
responsables d’una funció concreta dins l’equip. Actualment hi ha les
seccions següents: Representació, Animació al compromís, Animació
de la fe, Difusió, Formació i Organització i vida comunitària. 

 Els sectors: és on es troben totes les persones de la GOAC que estan
implicades  en  un  sector  concret  de  la  societat  (família  obrera,
precarietat,  dones,  immigració…)  per  valorar-la  i  contribuir  a
transformar-la. 

 L’Assemblea Diocesana: és l’òrgan on es troben tots els grups i tots
els membres que formen la GOAC de Barcelona i Sant Feliu. Allà es
dialoguen i defineixen les línies d’acció de la GOAC de cada diòcesis. 
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 L’Assemblea General: és el màxim òrgan que acull tots els grups i
membres de l’HOAC del conjunt de diòcesis de l’Estat.

Accions i celebracions del 75è. Aniversari de l’HOAC

 Realització  de  15  vídeos  amb  les  temàtiques  dels  nostres
compromisos, els àmbits en els quals estem militant 

https://www.youtube.com/channel/UCHC5gTlCboXY7d9DkPNDNfg

1.- 8 de març de 2021
Vuit de Març, dia de la dona treballadora

https://www.youtube.com/watch?v=5NOBzvV6IE4

En  aquesta  primera  càpsula,  viatgem a  les  nostres  arrels  amb  la  Pilar
Espunya i Domènech; a les denúncies i celebracions actuals de dignitat i
sororitat en què el Sector de dones de la GOAC hi és ben proactivament,
i  al  cor  de la  Gabriela Serra Frediani,  de qui  rebem la felicitació pels
nostres 75 anys.

2.- 22 de març de 2021
L’HOAC, Església amb el moviment obrer 

https://youtu.be/R2_vEH3ylFY
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Aquí teniu el 2n. vídeo de la secció de commemoració del 75è aniversari
de l'HOAC. Està dedicat al sindicalisme.

En aquesta segona càpsula, fem el viatge a les nostres arrels de la mà de
l’Ángel Alcázar Aznar. Amb el Ferran Fuguet i Ros fem un recorregut de
resistències obreres i agraïment als valors obrero-cristians. I rebem
la felicitació pels nostres 75 anys des del cor i la paraula del Ramon Font
Núñez.

3.- 5 d’abril de 2021
Totxs som migrants, i germanes i germans

https://www.youtube.com/watch?v=M33__uGDha4&t=127s

Aquí teniu el 3r. vídeo de la secció de commemoració del 75è aniversari
de l'HOAC. Està dedicat a la humanitat migrant.

En aquesta tercera càpsula, anem a les nostres arrels amb la  Mercedes
Sánchez  Lago.  Viatgem  per  l’actualitat  de  la  mà  de  la  Gregorina
Contreras Pérez,  la Mamen Fernández Orio i la  Pilar Font Serrano i
altres  goacistes  que viuen aquest  compromís.  I  rebem la  felicitació  pels
nostres  75  anys  de  l’estimat  cardenal  Cristóbal  López  Romero,
arquebisbe de Rabat.

4.- 19 d’abril de 2021
L’HOAC per la justícia global i la germanor mundial

https://www.youtube.com/watch?v=pbFOQagaAQY

Presentem el 4t. vídeo de la secció de commemoració del 75è aniversari
de l'HOAC. Està dedicat a la justícia global i la germanor mundial.

En  aquesta  quarta  càpsula,  amb  en  Raimon  Mateu  Duran,  celebrem
l’existència del Grup de Treball de Relacions Internacionals de l’HOAC, del
nostre Fons de Solidaritat Internacional i de l’MMTC (Moviment Mundial
de Treballarxs Cristianxs). A més, recordem les acampades del 1994 pel 0,7
i +. A continuació, fem un recorregut de solidaritats entre pobles de la
mà de diferents goacistes. I, des del Salvador, ens felicita pels nostres 75
anys el Padre Ángel Arnáiz Quintana, fidel acompanyant de la comunitat
Nueva Esperanza.

5.- Primer de Maig de 2021 (Primer de Maig i Dia
de la GOAC)
Privatitzacions, no gràcies! L’HOAC pel bé comú i la justícia social

https://www.youtube.com/watch?
v=VNN8iecvdVk&list=PL8QTt7muUD54QoBudpZEJkw7fSj2B4_L-
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El nostre 5è. vídeo de la secció de commemoració del 75è aniversari de
l'HOAC  està  dedicat  a  la  defensa  i  recuperació  dels  béns,  serveis  i  les
pensions públiques i dignes, pel bé comú i la justícia social.

En  la  cinquena  càpsula,  en  Fermín  Rodrigo  Lázaro ens  parla  d’una
famosa empresa que, tot i haver nascut pública, avui dia és completament
privada. A continuació, les i els goacistes del  Sector de defensa de les
pensions  públiques  i  dels  serveis  públics mostren  el  seu  quefer
comunitari. I ens felicita pels nostres 75 anys la Trini Cuesta Sánchez (de
la Coordinadora SAP Muntanya i de la Marea Blanca de Catalunya).

6.- 17 de maig de 2021
L’HOAC pel sostre digne per a tothom

https://youtu.be/Y2BqSnT4-OA

Presentem  el  6è.  vídeo de  la  secció  de  commemoració  del  75è
aniversari de l'HOAC. Està dedicat al clam d’un sostre digne per a tothom.

En aquesta sisena càpsula,  amb en  José Maria Ferreira Diz,  celebrem
l’esperit  i  l’acció  cooperativista  de  l’HOAC  des  dels  seus  inicis.  Amb  la
Marta Moya Casanovas, l’embranzida de la  Cooperativa La Balma; amb
en Joan Mate Panzano, la pervivència de l’hoacista Cooperativa del Sagrat
Cor de Jesús,  i  amb el  Ramiro Vega Pérez la dignitat  de la PAH o del
Sindicat de Llogateres. Finalment, la Mari Carmen Fernández Nerín (de
la PAH de Sant Boi) ens felicita pels nostres 75 anys.

7.-  31 de maig de 2021
Germanor obrera: dels Equips de dolor als treballs essencials

https://youtu.be/j0zfwKd4B8c

Presentem  el  7è.  vídeo de  la  secció  de  commemoració  del  75è
aniversari de l'HOAC. Està dedicat al Manament Nou fet pregona acció a
través de la germanor obrera.

En aquesta setena càpsula, l’Emili Ferrando Puig ens ajuda a descobrir –o
rememorar– la benedicció dels Equips de dolor de l’HOAC. A continuació i
junt amb més goacistes, l’Isi Cano Ibáñez ens guia pel camí paradoxal dels
treballs essencials i de les cures: la seva importància vital i la seva manca
de reconeixement per  aquest  sistema que abusa,  retalla  i  mata.  L’amor
fratern va unit a la dignitat de les lluites en aquests sectors laborals. I tot
plegat s’encadena amb la felicitació pels nostres 25 anys que la  Rosario
Hernández Ibáñez, internacionalista i metgessa de família i comunitat, ens
fa. 
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8.-  14 de juny de 2021
L’HOAC  marxant  amb les  persones  en  precarietat  i  exclusió  per
l’eliminació del descart

https://youtu.be/M4PC48ZOJAc

Presentem  el  8è.  vídeo de  la  secció  de  commemoració  del  75è
aniversari de l'HOAC. Està dedicat a les persones en precarietat i exclusió
per eliminació del descart.

En  aquesta  vuitena càpsula,  ens  adrecem a les  nostres  arrels  gràcies  a
l’Elisa  Soler  Reverté,  incansable  acompanyant  i  promotora  del  poble
gitano. A continuació, les i els goacistes del Sector d’acompanyament a
la marginació mostren el seu quefer comunitari. I ens felicita pels nostres
75 anys en Paco Estellés Pérez, director general de Salesians Sant Jordi.

9.- 28 de juny de 2021
L’HOAC per una pedagogia obrera i emancipadora"

https://youtu.be/sIYahS1zbMc

La  GOAC és  una  escola  de  la  mirada  a  la  realitat.  Amb una  pedagogia
activa, esdevé també una escola de responsabilitat, de denúncia profètica i
d’acció de gràcies.

Ens ho recorda la nostra companya Carme Boronat i Cabré en aquest  9è.
vídeo de la secció de commemoració del 75è aniversari de l'HOAC, quan
ens  parla  de  l'esperit  goacista  dins  d'una  mestra  i  com  irradia  al  seu
alumnat.

A continuació, diversos testimonis ens visiten en un dia tan important:
-  La  Maria  Fornos  Prat  comparteix  el  goig  de  dedicar  la  vida  a  l'escola
pública i a defensar-la. 
- El Carlos Osma López, membre de la comunitat protestant i de l’Associació
de Famílies LGTBI, la importància de l'escola diversa i oberta.
- La Noemí Rocabert i Argila, els consells de Clavé i la pedagogia que ens
cal.
A  més,  un  seguit  de  goacistes  de  diverses  comunitats  educatives  ens
transmeten que la lluita per la justícia social educa i dignifica i és la manera
d’avançar enmig de tanta mercantilització de la vida i de tanta involució...
amb esperança i entusiasme.
Finalment,  ens  felicita  pels  nostres  75  anys  la  Belén  Tascón  Alonso,
presidenta de l'aFFaC.
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10.- 12 de juliol de 2021
Passat, present i futur del Sector de Dones de la GOAC

https://youtu.be/UG7ntOsXWj0

Hem arribat a la  desena càpsula! Hi viatgem per la vida obrera-cristiana-
feminista que les nostres companyes del  Sector de dones de la GOAC
sempre ens han aportat  generosament.  En aquesta  ocasió,  les  veiem al
voltant de la taula tot recorrent la seva rica trajectòria. Recorrent 

I rebem la felicitació pels nostres 75 anys de la veu, el cor, les mans, la
saviesa i el testimoni de la Pepa Torres Pérez, religiosa, educadora social,
teòloga i activista en la defensa dels drets de les persones migrants i els
moviments d’alliberament de les dones.

11.- 6 de setembre de 2021
Testimonis d’implicació en la política

https://youtu.be/SjwBkDkZBmE

Som a l’onzena càpsula amb els testimonis que ens ofereixen tres profunds
creients del món del treball: l’exregidor de l’Ajuntament de Tarragona Jordi
Navarro Lliberato; l’actual president de la GOAC i exregidor d’Educació i
Solidaritat  a  l’Ajuntament  de  Sant  Adrià  del  Besòs,  Grego  Belmonte
Ferrer, i el també goacista Fernan Piñeiro Rodríguez.
En  aquesta  ocasió,  ens  felicita  els  75  anys  de  l’HOAC  la  nostra  amiga
Montse  Santolino  Prieto i  la  seva  saviesa,  bondat  i  compromís
incansable. 

12.- 21  de  setembre  de  2021  (Dia
internacional de la Pau)
L’HOAC per la cultura de la Pau, la justícia i la fraternitat

https://youtu.be/76EXSYc5M6w

Presentem  el  12è.  vídeo de  la  secció  de  commemoració  del  75è
aniversari de l'HOAC. Està dedicat a la cultura de la Pau, la justícia i la
fraternitat.
Feliços els qui treballen per la pau, perquè seran anomenats fills de Déu. Mt
5,9

En  aquesta  dotzena càpsula,  visitem les  nostres  arrels  gràcies  a  l’Enric
Angelet Carrillo i la Tica Font Gregori, benaurades ànimes treballadores
per  la  Pau.  A  més,  recordem  la  campanya  OTAN  no,  el  Moviment
d’Insubmissió,  l’Objecció  Fiscal,  les  Brigades  Internacionals  de  Pau,
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Desmilitaritzem l’Educació...  amb,  la  Pilar  Romera  Lorenzo,  en  Fermín  I.
Rodrigo Lázaro i la Llum Mascaray Olivera.

Ens felicita el nostre 75è. aniversari en Pere Ortega Grasa, investigador i
activista per la construcció de la Pau durant més de 40 anys i enriquidor
col·laborador en la nostra revista «Noticias Obreras».

13.- 4 d’octubre de 2021
L’HOAC per la cura de l’obra creadora de Déu, de la casa comuna

https://youtu.be/6xWt_hcQpQI

Presentem  el  13è.  vídeo de  la  secció  de  commemoració  del  75è
aniversari de l'HOAC. Està dedicat a la cura l’obra creadora de Déu, de la
casa comuna.

En  aquesta  tretzena  càpsula,  anem  a  les  arrels  amb  l’Amadeu  López
Milian i en Manel Simó Tarragó. L’Elena Díez Rica i l’Araceli Caballero
García ens guien pels camins més urgents i necessaris avui per a la justícia
climàtica. Per últim, la Yayo Herrero López, fidel ecologista integral, ens
encoratja a continuar i ens felicita pels nostres 75 anys.

14.- 18 d’octubre de 2021
Acompanyament i convivència amb tota la Pastoral Obrera 

Hem  arribat  a  la  penúltima  càpsula!  Cadascun  dels  membres  de
l’Assemblea Diocesana de la GOAC hem tingut relació amb els diferents
moviments  i  col·lectius  de  la  Pastoral  Obrera,  o  bé  perquè  ens  han
acompanyat en la infància, en l’adolescència o en la joventut, o bé perquè
hem estat  nosaltres  qui  hem acompanyat.  I  sempre,  en  comunió,  vivim
moments molt especials.

Tot això és el  que volem homenatjar en aquest  14è. vídeo.  Un bon tast
n’assaborim  de  la  mà  de  la  Mariajosé  Humanes  Calderón i  el  seu
compromís d’anys amb el MIJAC; del  Jordi Domingo Fernandez, d’origen
jocista i consiliari de la JOC; del Ramir Pàmpols Colomines, de Capellans
Obrers, i de la Francina Sans Masalias, Religiosa Obrera.

La  veu  entusiasta  i  germana  del  Secretariat  de  la  Joventut  Obrera
Cristiana ens felicita pel 75è. Aniversari de l’HOAC.

15.- 3 de novembre de 2021
Guillem Rovirosa i Albet, promotor i primer militant de l’HOAC

Amb aquesta darrera càpsula queda conclosa la sèrie dels 15 vídeos de
commemoració dels 75 anys de l'HOAC. 
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Apareix a la llum el  dia exacte de l’aniversari,  el 3 de novembre de
2021. I no podia ser d’una altra manera: està dedicat al promotor i primer
militant de l’HOAC, Guillem Rovirosa i Albet.

Diferents goacistes ens acostaran al testimoni i al llegat d’aquest gran laic,
obrer i, per a nosaltres, sant. Comptem amb Emili Ferrando Puig, Miguel
Ángel Hernández Silva, Fina Aguilar Peris, Berchmans Garrido Pérez
i  amb  el  nostre  responsable  diocesà  en  la  Comissió  de  la  Causa  de
canonització d’en Rovirosa, Ramiro Vega Pérez.

Rebem la  felicitació  final  pel  75è.  Aniversari  de  l’HOAC del pare Josep
Miquel Bausset i Verdú,  monjo de Montserrat,  estudiós i admirador de
l’esperit d’en Guillem Rovirosa i Albet.

 Programa 1 a Ràdio Estel «Llevat dins la pasta» amb Berchmans
Garrido Pérez i Llum Mascaray Olivera

https://go.ivoox.com/rf/69615620

 Programa 2 a Ràdio Estel «Llevat dins la pasta», que s’emetrà a
finals d’aquest mes, però s’hi pot accedir fins al divendres 8
d’octubre mitjançant aquest enllaç:  https://we.tl/t-aoQXTersXg?
src=dnl

 Celebració dedicada en especial als moviments germans de la
Pastoral Obrera de Catalunya, i presidida per Mons. Sergi Gordo
Rodríguez
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 Trobada  amb  els  Arquebisbes  i  Bisbes  de  la  Conferencia
Episcopal Tarraconense (5 d’octubre de 2021)

 Visita  a  l’Arquebisbe  i  Card.  Joan  Josep  Omella  i  Omella  (15
d’octubre de 2021)

 Visita a Mons. Agustí Cortés Soriano, al Bisbat de Sant Feliu (23
de novembre de 2021)

 Presentació  del  llibre  i  del  vídeo  que  recullen  testimonis  de
militants de l’HOAC i la seva vivència d’aquest 75è. Aniversari
(data a definir)

 Trobada  de  caràcter  intergeneracional  de  la  militància  de  la
GOAC a l’espai de l’Abadia de Montserrat (data a definir).
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