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En el 50è aniversari de la seva mort... “Guillem Rovirosa, 
ara més que mai. La revolució cristiana dintre del poble” 

Dijous 20 de febrer de 2014, 19:00h 
A Cristianisme i Justícia 

 
 

Dossier de Premsa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organitza:                     Amb la col·laboració de: 
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CONTINGUT DEL DOSSIER 

 
1. Nota de premsa 

Comunicació sobre l’acte de Celebració del 50è. aniversari de  la mort 
del primer goacista, en Guillem Rovirosa (1897-1964). Aquest acte està 
organitzat per la GOAC (Germanor Obrera d’Acció Catòlica) i es durà a 
terme el proper dijous dia 20 de febrer, a la seu de Cristianisme i 
Justícia de Barcelona (Roger de Llúria 13-Barcelona).  Invitació adjunta 

 
2. Dades sobre la GOAC i sobre en Guillem Rovirosa 

 
3. Fitxa del seu principal biògraf, en Xavier Garcia i Soler, autor del llibre 

"Rovirosa. Comunitarisme integral: la revolució cristiana dintre del poble" 
 

4. Sinopsi del documental “Guillem Rovirosa, ara més que mai” (febrer de  
2014) 

Realitzadors: Pep Martin & Oriol Faura, Nihao Films (www.nihaofilms.com 
www.facebook.com/nihaofilms) 
Guionistes: Fermín I. Rodrigo & Llum Mascaray 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.nihaofilms.com/
http://www.nihaofilms.com/
http://www.facebook.com/nihaofilms
http://www.facebook.com/nihaofilms
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1. Nota de Premsa 
  

 
La GOAC (Germanor Obrera d’Acció Catòlica) de Catalunya convida a la 
celebració del 50è aniversari de la mort d’en Guillem Rovirosa (1897-1964), el 
primer goacista. 
 
L’acte es durà a terme el proper dijous, dia 20 de febrer, a les 7 de la tarda, a la 
seu de Cristianisme i Justícia de Barcelona (Roger de Llúria 13-Barcelona). 
    
L’acte començarà amb una acollida a càrrec d’en Llorenç Puig, director de 
Cristianisme i Justícia, i amfitrió 
  
Tot seguit, Èrika Fabregat Muñoz i Ferran Piñeiro Rodríguez, militants de la 
GOAC, conduiran la sessió, que es desenvoluparà de la següent manera: 
  

 Salutacions d’en Fermín I. Rodrigo Lázaro, actual president de la GOAC 
de Catalunya 

 Projecció del documental "Guillem Rovirosa, ara més que mai. La 
Revolució cristiana dintre del poble" 

 Col·loqui 

 Cloenda de l’acte a les 9 de la nit 
 

Ens agradaria molt que poguéssiu assistir-hi. 
 
Igualment us agrairem la difusió de l’acte al vostre mitjà de comunicació (us 
adjuntem invitació) i que valoreu la possibilitat de cobrir-lo documentalment per 
publicar posteriorment els continguts de les intervencions i del documental, així 
com els debats, les reflexions i les aportacions que ens ajudin a dignificar la 
memòria obrera i la vida de compromís obrer i cristià en el món actual.  
 
 
Per a qualsevol aclariment 
Berchmans Garrido Pérez 
difusió.goac@gmail.com 
  
 
 

mailto:difusió.goac@gmail.com


 4 

 

2. Dades sobre la GOAC i  
    sobre Guillem Rovirosa i Albet 
 
La Germanor Obrera d’Acció Catòlica (GOAC) és un moviment d’Església que, en 
l’àmbit estatal, s’anomena HOAC. 
També és membre del Moviment Mundial de Treballadors Cristians (MMTC). 
Va néixer l’any 1946 dins d’una època de difícil situació social i eclesial, amb la 
intenció de: 
 

- 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. 

 
Les i els militants de la GOAC ens comprometem des de les organitzacions del poble 
(col·lectius sindicals, moviments socials, associacions dels nostres barris i pobles) a 
lluitar per una societat de justícia i fraternitat. 
 
Què pretenem?  
–Ser testimonis, amb altres moviments d’una nova Església. 
 
Volem construir una societat nova: 
-sense violència 
-justa 
-solidària 
-respectuosa amb la dignitat de cada persona 
-respectuosa amb la naturalesa 
-sense explotació. 
 
Volem viure-ho tot plegat i fer possible la transformació de la societat, fonamentada en 
els valors i pràctiques que Jesús de Natzaret va viure. 
 
Com funcionem? 
–La GOAC és un MOVIMENT ASSEMBLEARI I AUTOGESTIONARI. 
Les i els militants ens reunim en EQUIPS. 
Com a eina, tenim PLANS DE FORMACIÓ amb la pedagogia de l’acció – reflexió – 
acció. 
 
Revisem, a partir de fets concrets, la nostra actuació a nivell personal, ambiental i 
institucional. 
Reflexionem amb l’Evangeli. 
Ens comprometem a transformar-nos i a transformar la societat. 
 
 
 
 
 
Per a saber més sobre la GOAC:  
http://www.hoac.es 
http://goacbarcelona.blogspot.com 
  

http://www.hoac.es/ediciones/buscarautores.php
http://www.hoac.es/ediciones/buscarautores.php
http://www.hoac.es/
http://goacbarcelona.blogspot.com/
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Guillem Rovirosa va ser l'impulsor i primer militant de la Germanor 
Obrera d'Acció Catòlica (GOAC; sigles en castellà, HOAC), a la 
qual va dedicar tota la seva vida des dels seus començaments en 
1946 fins a la seva mort el 1964. 
 
Rovirosa no va ser un teòric, i els seus escrits tampoc ho són. A 
ell li preocupaven les condicions de vida i de treball del món obrer. 
Entenia l'Evangeli com una proposta de vida digna i justa per a 
tothom i, concretament, per als treballadors i les treballadores. Per 
això, els seus escrits són una reflexió, no abstracta sinó real i 
concreta, sobre les situacions d'explotació que patia el món obrer. 

Al coneixement de la realitat obrera unia la valoració evangèlica i la proposta 
alternativa de transformació d’aquella realitat. 
 
L'experiència de l'amor incondicional de Déu, manifestat en Jesucrist, va marcar tota la 
vida de Rovirosa, el seu treball en la GOAC i els seus escrits. Una experiència d'amor 
que va viure des d'una total confiança en Déu, una comunió eclesial sense fissures i la 
dedicació plena a la promoció humana i cristiana del món obrer empobrit. 
 
Per a Rovirosa, és totalment diferent plantejar-se la vida des d'una perspectiva 
individualista que des d'una perspectiva comunitària, des de la lluita egoista per 
l'existència a la cooperació per l'existència. Per als homes i les dones del món obrer i 
del treball és molt important prendre consciència d'aquesta diferència, per orientar la 
seva lluita per la seva dignitat com a persones i com a fills i filles de Déu. 
 
És fonamental que els qui creiem en Jesucrist tinguem una manera de viure i de fer a 
l'estil de Jesús, que promogui el canvi de mentalitat, de forma de vida de les persones 
i de l'organització de les relacions socials i, concretament, laborals. En aquest sentit, 
Rovirosa planteja la vivència de la Comunió de Vida, de Béns i d'Acció com a clau per 
construir unes relacions personals i socials humanes i justes. Una comunió que ha de 
practicar l' Església i la GOAC al seu interior i en la seva relació amb els col·lectius i 
les persones del món obrer, especialment amb les més empobrides. 
 
Les reflexions i plantejaments d’en Guillem Rovirosa mantenen viva actualitat en un 
context en què el sistema de producció i consum que domina la nostra vida social 
provoca una creixent precarietat, empobriment i deshumanització, a hores d'ara 
agreujada per l'actual crisi econòmica, carregada desigualment i injustament sobre les 
espatlles de les treballadores i els treballadors. Creiem que la lectura dels seus escrits 
pot despertar la consciència i ajudar a descobrir com construir avui estructures de 
VIDA d’acord amb la dignitat humana. 
 

Més informació: http://fundacionrovirosaymalagon.es/ 
 

“Ediciones HOAC”: 
http://www.edicioneshoac.org 

 
Per a cercar Rovirosa i la seva producció escrita: 
http://www.hoac.es/ediciones/buscarautores.php 

 
 
 
 

http://fundacionrovirosaymalagon.es/
http://www.edicioneshoac.org/
http://www.hoac.es/ediciones/buscarautores.php
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Biografia d'en Guillem Rovirosa 
 
 
Guillem Rovirosa i Albet va néixer a Vilanova i la Geltrú el 4 d'agost de 1897. És el 
menor de tres germans d'una família acomodada. Als 9 anys mor el seu pare, del qual 
posteriorment recordaria la seva apologia de la veritat, que és l'únic que fa 
veritablement home l'home. La seva mare va quedar paralítica al poc temps de néixer 
en Guillem i va morir quan aquest tenia 18 anys. Era una dona molt religiosa, amb 
gran esperit d'ànim i capacitat per contagiar-lo. Va a l'escola als 8 anys i mostra la 
seva capacitat per a la ciència. Es fa enginyer, publica diversos llibres relacionats amb 
la seva professió i inventa diverses coses en diferents camps com és una botiga de 
joguines, un sistema de refrigeració, un altre d’envelliment de vins, un projector de 
cinema, etc. 
 
El seu rigor científic l'utilitza en la seva lluita contra la religió i el muntatge catòlic. El 
1922 es casa amb Caterina Canals, dona oberta i molt religiosa. Al maig de 1929 tots 
dos es van d'Espanya i s'instal·len a viure a París . En la seva recerca de la veritat va 
passar per l'ateisme, l’espiritisme, el teosofisme, creences que anava abandonant a 
mesura que el rigor de la seva anàlisi les deixava al descobert. Al final va decidir 
confiar només en la ciència. 
 
Un dia passava per davant de la porta de la parròquia de Sant Josep i va veure molta 
gent agrupada, va preguntar què passava i li van dir que el cardenal Verdier predicava 
al seu interior. Va tenir curiositat i va entrar-hi. Va sentir aquestes paraules: "de la 
mateixa manera que un oculista és aquell que coneix millor els ulls, així el millor 
cristians és aquell que coneix millor a Crist". Cau en el compte que ell no coneix Crist i 
decideix documentar-se. Aquí comença la seva conversió. 
 
A la tardor de 1933, la Catalina i en Guillem es traslladen a Madrid. Al Nadal, Rovirosa 
fa la seva segona comunió i el matrimoni fa un pacte amb Déu: dedicar-se 
completament a l'apostolat i deixar que Déu proveeixi les seves necessitats sempre 
que ells visquin pobrament. Comença a treballar, compaginant la feina amb una 
intensa preparació espiritual i intel·lectual fins al juliol de 1936 en què comença la 
guerra civil. Els seus companys l'escullen president del Comitè obrer d'empresa i el 
matrimoni instal·la una capella clandestina a casa on se celebra l'eucaristia diàriament. 
Davant el desastre de la guerra, fan un segon pacte amb Déu: dedicar el seu apostolat 
a tornar Crist als obrers. Passa després de finalitzar la guerra a la presó per haver 
presidit aquest Comitè obrer i en surt al setembre de 1940. Ingressa a l'Acció catòlica. 
Al maig de 1946, els bisbes acorden la Fundació de la “Hermandad Obrera de Acció 
Católica (HOAC)” per a l'evangelització del món obrer encarregant a Rovirosa la tasca 
d'organitzar i desenvolupar-la. 
 
Deixa la feina i se'n va a Montserrat on dedica uns dies a l'oració, prepara la primera 
setmana nacional i al finalitzar es publica el ¡TÚ! , al qual seguiria el Butlletí de 
dirigents. És autor de múltiples publicacions. Va dedicar la resta de la seva vida a fer 
cursets, xerrades, quaderns, articles, a les revistes que publicava la GOAC... , fins que 
finalment el 1955 és el mateix episcopat el qui el separa dels òrgans de direcció de la 
GOAC, prohibint que realitzi propaganda pública de la GOAC . 
 
El 1957 un tren l'atropella destrossant-li el peu esquerre, que li és amputat. En aquesta 
etapa d'invalidesa dóna gràcies a Déu escollint aquest lema per a aquesta etapa de la 
seva vida, després dels 60 anys complerts: "ARA MÉS QUE MAI ". 
 
Mor el 27 febrer 1964                                     
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3. Fitxa del seu principal biògraf, en Xavier 
Garcia i Soler 
 
 
 

Xavier Garcia i Soler (Vilanova i la Geltrú, 1919 – la 

Llacuna, 1998) fou periodista i escriptor, oficinista, 
traductor i promotor cultural. Membre de 
l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana 
(AELC), l’any 1996 la Generalitat de Catalunya li 
atorgà la Creu de Sant Jordi i l’Ajuntament de 
Vilanova l’honorà amb la Medalla de la Ciutat. 

 

El 1949 conegué en Guillem Rovirosa i la GOAC, i s’adherí a aquest moviment 
obrer cristià, del qual fou un dels promotors a Vilanova i un actiu propagandista 
i activista. Publicà nombrosos articles al “Boletín de la HOAC”, que s’editava a 
Madrid; també tingué una participació directa, des de 1961 a 1969, en 
l’Almanac HOAC, que editava l’equip de Manresa. 
 

Ell és l’autor de l’obra biogràfica més completa sobre la figura del seu amic: 
“Rovirosa. Comunitarisme integral: la revolució cristiana dintre del poble (1977), 
finalista al premi Aedos de biografia catalana. 
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4. Sinopsi del documental “Guillem Rovirosa, ara 
més que mai” 

 
 

Aquest vídeo compta amb els testimonis del Pare Hilari Raguer i Suñer, en el 
marc del monestir de Montserrat; de l’historiador i militant de la GOAC, Emili 
Ferrando Puig, enmig de la Badalona obrera; de la Mercedes Sánchez, 
membre de la GOAC de l’emigració i avui goacista incansable a Catalunya, i 
d’un bon grapat de simpatitzants i militants de la GOAC de diferents punts de 
Catalunya. 
 
En resum, és una part de la memòria històrica i de l’actualitat d’un Moviment 
que apunta a tenir llarga, creativa i fraterna vida. 
 
Ha estat realitzat per Pep Martin & Oriol Faura (Nihao Films:     
www.nihaofilms.com • www.facebook.com/nihaofilms). I com a guionistes: Fermín I. 
Rodrigo & Llum Mascaray. 
 
 

http://www.hoac.es/ediciones/buscarautores.php
http://www.hoac.es/ediciones/buscarautores.php
http://www.nihaofilms.com/
http://www.nihaofilms.com/
http://www.facebook.com/nihaofilms

