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QUÈ ÉS LA HOAC? 

"La Hermandad Obrera de Acción Católica" 

popularment coneguda pel seu acrònim 

HOAC, és un moviment de treballadors 

cristians, que busca la evangelització  del 

món obrer, o el que és el mateix, fer arribar 

la paraula de Jesús i el model de vida que ell 

ens proposa, als treballadors i treballadores. 

Açò es fa amb el propòsit de formar una societat humana basada en els 

evangelis, de manera que des del món del treball, es lluite per aconseguir un 

model social basat en la dignitat de totes les persones. 

Aquesta organització, és un moviment oficial de l' Església perquè té una 

relació amb el ministeri pastoral, és a dir, amb els bisbes. És per aquest motiu 

que els diversos grups s'organitzen a partir de les diòcesi. 
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HISTÒRIA I EVOLUCIÓ 

Durant el règim franquista, l' Església es va adonar  del descontentament que 

anava creixent en les masses populars degut a la generalitzada situació 

precària del món obrer. Entre els treballadors existia un clima de misèria i 

pobresa d'una duresa extraordinària.  

L'any 1946 algunes personalitats catòliques(laics i religiosos) comencen a 

separar-se de la jerarquia catòlica que segueix recolzant la dictadura, la qual 

prohibia tot tipus d'organitzacions obreres i sindicats. 

Aleshores, apareix la HOAC i és especialment promoguda pel laic Guillermo 

Rovirosa. La primera ferramenta amb la que conta aquesta associació és la 

revista "TÚ", que ajudava als treballadors a ser conscients de la seua dignitat 

per poder sortir així de la misèria en que es trobaven. La lluita que du a terme 

aquesta germandat fa que siga perseguida en nombroses ocasions per la 

dictadura. 

Naix amb els mateixos objectius 

que regeixen aquest moviment en 

l'actualitat i que són, com ja hem 

dit, fer arribar la figura de Jesús 

als treballadors i treballadores i 

construir un model social on es 

reconega la dignitat de tothom 

basat en els evangelis. Ara bé, tot i que els objectius s'han mantingut des de la 

seua fundació el context social a Espanya ha anat variant al llarg dels anys, és 

per això que la HOAC ha evolucionat la seua forma de treballar en consonància 

a cada moment. 

Aquest fet el podem comprovar si prestem atenció a com ha anat canviant el 

material de formació emprat per aquest moviment. Com sabem, aquesta 

formació no consisteix en adquirir coneixements teòrics, més bé en descobrir 

una manera de viure en que la dignitat humana siga de vital importància. 
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ACTUALITAT 

No només hem de tindre en conter la gran precarietat existent en el moment de 

la seua fundació, també hem de ser conscients de que per aquell temps els 

treballadors es situaven en general més a prop de l' Església Catòlica i era 

menys estrany parlar de la paraula de Déu que en l'actualitat. Avui pot ser 

sembla més complicat tractar aquests temes des de la fe.  

Ara bé, aquest moviment passa ara per un bon moment ja que encara que 

molta gent ho ignore, i tot i que s'ha avançat molt pel que fa a aquest àmbit 

segueix existint en l'actualitat una situació altament precària dins del món 

laboral.  

No és difícil sentir parlar d' accidents laborals causats per unes roïnes 

condicions de treball. El 15% dels treballadors espanyols es troben en una 

situació de pobresa, això vol dir que tot i estar ocupats no reben un salari que 

els permeta tindre una forma de vida digna. A tot açò cal sumar-li la inestabilitat 

propiciada per molts factors com l' abaratiment de l'acomiadament. 

Mentre que aquesta situació es done en la nostra societat, formacions com la 

HOAC són fonamentals i necessàries. 
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ORGANITZACIÓ 

La HOAC està estructurada en diversos nivells: a nivell d'equip, a nivell diocesà 

i a nivell general. 

Cada equip està compost per un mínim de 5 membres, cadascú d'ells tindrà un 

dels següents càrrecs: difusió, animació en la fe , representació i organització , 

formació i compromís. 

L'encarregat de representació i organització, planifica el treball comunitari de 

l'equip tenint en compte la programació diocesana.  

L'encarregat de difusió, com el seu nom indica, difon i fa publicitat de tot el 

moviment de la HOAC: escrits, quaderns, notes, actes... 

L'encarregat d'animació en la fe, sol ser un consiliari, és a dir, un capellà. 

Prepara les oracions i està en contacte amb el bisbe per a notificar-li tots els 

actes a nivell provincial. Aquest també prepara cursets. 

L'encarregat de formació, és qui rep la formació mitjançant cursets i després la 

transmet a la resta de l'equip. 

L'encarregat de compromís, està pendent de que tots els membres de l'equip 

s'imposen un compromís personal relacionat amb el projecte evangelitzador de 

cadascú.  

Des dels grups s'assegura que la HOAC és una organització democràtica on tot 

el món pot participar i donar la seua opinió. 

Aquest model és repetit a nivell diocesà i també a nivell general, on aquests 

càrrecs són desenvolupats per membres de la HOAC triats en assemblea cada 

quatre anys. Fins i tot hi ha gent alliberada, és a dir que deixa el seu treball 

durant un temps i es dedica a treballar per aquest moviment obrer. 

 

A nivell mundial, es troba dins del moviment mundial de treballadors cristians. 
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DINÀMIQUES DELS GRUPS DE LA HOAC 

El grup de la HOAC és un espai on es planifiquen els moments per a la 

formació, és a dir, per revisar a partir de fets , la realitat que ens envolta 

(sobretot situacions del món obrer) i reflexionar per què passen aquestes 

coses. Arribats a aquest punt, els militants reflexionen sobre què es pot fer per 

millorar aquestes situacions. Aquest procés es coneix com a revisió de vida i 

s'utilitza el mètode conegut com  a "veure, jutjar i actuar." 

Cal destacar que les revisions de vida, es duen a terme en altres moviments de 

l' Església i segueixen tres premisses bàsiques. Veure quines situacions 

injustes ens rodegen; jutjar, o el que és el mateix, reflexionar sobre el que 

Jesús pensaria d'aquestes, i actuar, mitjançant un compromís personal i de 

grup davant aquestes. 

A més a més el grup també prepara altres activitats com poden ser tertúlies 

sobre el treball decent, sobre les condicions o la salut laborals ,per tal d' ajudar 

a prendre consciència entre les persones del nostre voltant  de la necessitat de 

crear llocs de treball dignes. 

També l'equip és un espai 

per a compartir la vida i 

tindre moments d'oració 

comunitària.  
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LA HOAC EN LA VALL 

En la nostra ciutat, La Vall d'Uixó, està formada per 3 grups de la HOAC.  

Dos d'ells, són grups en formació permanent, açò vol dir que porten un temps 

formant part d'aquest moviment. Actualment realitzen una formació social, 

política i cristiana a partir de les necessitats de les persones que composen 

aquests grups .Entre aquestos dos, sumen un total de 14 militants.  

L'altre grup, realitza altre pla de formació anomenat "pla bàsic de formació". 

Aquest es desenvolupa de forma que els militants vagen reflexionant sobre les 

seues vides i el seu compromís a partir de criteris bàsics cristians i de la 

doctrina social de l'Església. 
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Actualment, aquest mitjà de comunicació catòlic que com hem dit, en els seus 

orígens era la ferramenta principal 

per comunicar el missatge del 

moviment, ha passat de tindre un 

caràcter setmanal a un mensual. 

Es divideix en diverses seccions 

que trobem en totes i cadascuna de 

les publicacions d'aquesta: 

"La calle" tracta temes que afecten 

al dia a dia dels treballadors i 

treballadores, com poden ser el 

comerç just, la necessitat de 

realitzar un consum responsable o 

les clàusules sol de les hipoteques. 

En "Política en zapatillas" trobem 

aspectes relacionats com el seu 

nom indica, en la política vista des 

d'un punt més moral i humà del que 

estem acostumats a llegir o sentir en diferents mitjans de comunicació.  

A continuació, en la secció de "Cultura" podem llegir informació sobre la lluita 

obrera al llarg de la seua història i que fomenta una cultura de respecte cap als 

drets dels treballadors. 

En "La ventana del mes"  hi han articles que tracten temes molt variats, sempre 

dins de les preocupacions del món obrer com és el cas de la necessitat 

d'assegurar-se una vellesa digna o l' aposta per una economia centrada en la 

persona. 

 

La secció "¿Quién es?" recull entrevistes amb militats de la HOAC que ens 

aporten la seua experiència personal dins d'aquesta. 
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"La mirada justa"presenta assumptes de justícia social com per exemple la 

violència de gènere o la elecció entre menjar o calfar-se. 

 

" Evangelio en la calle" ens parla d'una realitat que relaciona amb l'evangeli o 

directament, amb una cita d'aquest. 

 

Per últim, "Así va el mundo" tracta temes que afecten l'economia o els drets a 

nivell global. 
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ENTREVISTA A XARO CASTELLÓ 

Xaro Castelló Alfaro, és una militant de la HOAC resident en La Vall d'Uixó, 

amb molts anys d'experiència en aquesta. 

Per això vaig veure convenient fer-li un parell de preguntes: 

 -¿Ens podries parlar dels càrrecs que has tingut durant tota la teua trajectòria 

per la HOAC? 

-En la HOAC no he tingut molts càrrecs encara que ho semble. Tots els 

militants de tots els equips tenim una tasca perquè la vida de l'equip funcione 

de forma corresponent. Jo soc la responsable de difusió. 

La HOAC participa en el MMTC,moviment mundial de treballadors cristians, 

que està format per més de 46 moviments de diversos continents. Vaig 

començar fa 13 anys en representació de la HOAC en Europa i així 4 anys. 

Quan vaig acabar el comandament, em van elegir per a la presidència d'aquest 

mateix continent i he estat altres 4 anys exercint aquest càrrec. 

Açò em donava lloc a participar en el consell internacional de la MMTC . 

Posteriorment, en l'any 2013, vaig ser triada copresidenta de la MMTC en 

l'assemblea mundial d' Alemanya. Acabaré en juliol d'aquest any. 

 

-Tens alguna experiència viscuda digna de destacar i contar? 

He viscut moltes experiències, i totes són dignes de recordar. Però m'han 

impressionat sobretot les visites a Korea i a Burkina Faso, on he pogut conèixer 

de prop la realitat dels treballadors i treballadores d'aquests països. 

En Àfrica, et pots esperar pobresa però veure en Korea, concretament Seul, 

una de les economies més avançades del món amb el monstre de Samsung  
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creant barris d'autèntica pobresa 

i esclavitud en el treball, impacta 

molt, i a mi, em passà.  

Una altra gran experiència van 

ser les trobades dels moviments 

populars a nivell mundial, on 

forme part del comité 

organitzador. Vaig tindre 

l'oportunitat de dialogar amb el 

Papa Francisco. En la meua 

opinió, aquests moviments i 

trobades són una esperança en la lluita dels pobles, una mostra de que és 

possible construir un altre món millor, on la dignitat de les persones és 

respectada i on la construcció d'una societat al servei del bé comú són dos 

eixos fonamentals de treball per totes les persones, independentment de que 

siguem cristianes o no. 

Hem de posar-nos mans a l'obra, si no aquest planeta se'ns mor. 
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CONCLUSIÓ 

Aquest treball d'investigació m'ha permés conèixer amb major profunditat 

aquest moviment catòlic a nivell organitzatiu,la seua  metodologia de treball i  

objectius entre altres moltes coses. 

M'he adonat que hi ha molt a fer per millorar aquesta societat: treball digne, 

salaris justos, conciliació familiar... i que des de la fe es pot treballar per a 

aconseguir-ho. 

També cal dir que m'alegra descobrir que encara hi ha gent que lluita per la 

dignitat i els drets dels demés. Crec que açò mai es deuria perdre.  


