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Maria Gay Tibau (Llagostera, 1813 - Girona, 1884)
Fundadora de l’Institut de Religioses de Sant Josep de Girona
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PRESENTACIÓ

En l’Ideari dels Centres de l’Institut de Religioses de Sant Josep de Girona (IRSJG) 
proposem un model de resposta a les necessitats actuals, des de la nostra peculiar 
manera d’acompanyar i cuidar als malalts i a la gent gran, d’educar als nens/es en els 
col·legis i d’acollir a la nostra casa d’espiritualitat i hostatgeria, així com de millorar 
la vida i perspectives de futur d’algunes poblacions mitjançant projectes d’ajuda al 
desenvolupament social i econòmic. 

Com a institució i centres confessionals catòlics, volem també respondre a les neces-
sitats de les esglésies locals dels països on som presents.

El fonament de l’Ideari que presentem ja es troba en el primer document regulador de 
la institució, el Reglament Provisional de 1872, en què es recull l’acció caritativa de 
les Germanes de Sant Josep:

“...no ens decidírem a reglamentar-lo 
fins que no veiérem l’abnegació amb 

què algunes piadoses joves en ales de 
la seva fervent caritat volaven fins a la 
capçalera del malalt, el reconfortaven 

enmig de les seves queixes i 
laments i amb l’accent de la seva veu 
i paraules sembraven la pau al seu 
cor, sumit més d’una vegada en una 

gran desemparança”
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LA NOSTRA FUNDADORA

La nostra història va començar amb el naixement de la Fundadora de l’IRSJG, Maria 
Gay Tibau, el 24 d’octubre de 1813 a Llagostera, Girona.

El 1850 la seva mare va caure greument malalta i la Maria la va acompanyar i cuidar, 
a l’Hospital de Santa Caterina de Girona, fins a la seva defunció. Allí va conèixer el 
Dr. Ameri Ros, qui li va proposar treballar a la casa familiar ajudant la seva dona en 
les feines de la llar i en l’educació dels seus fills. 

Durant la seva estada, la Maria va alternar el treball domèstic amb l’atenció a les 
persones malaltes que arribaven a la consulta del doctor, a les quals rebia i escoltava. 
Més endavant també assistiria als malalts de la Reial Arxiconfraria de la Puríssima 
Sang de Nostre Senyor Jesucrist, a la qual pertanyia.  

És així com, després d’anys d’experiència i d’observar l’estat d’abandó i sofriment en 
què es trobaven els malalts de Girona, tant en els seus domicilis com en els hospitals 
municipals, la nostra Fundadora va madurar la inspiració del que Déu li demanava: 
fundar una associació per servir als malalts.

FUNDACIÓ DE L’IRSJG

El 29 de juny de 1870, festivitat de Sant Pere, Maria Gay Tibau i la seva amiga Carme 
Esteve van decidir donar origen a l’associació que, amb els anys, es convertiria en 
l’Institut de Religioses de Sant Josep de Girona.

El propòsit d’aquesta, d’acord amb el Carisma (do concedit per Déu per fer el bé a les 
persones) de la nostra Fundadora, era el de servir i vetllar als malalts de tota classe, 
en la doble dimensió corporal i espiritual, alleujant el dolor i sembrant la pau als seus 
cors.

IDEARI_2022_CAT.indd   4 8/11/22   10:39



5

Ideari dels Centres de l’Institut de Religioses de Sant Josep de Girona

HERÈNCIA D’UNA VIDA

En els anys següents, moltes joves es van unir a l’associació per cuidar i vetllar a les 
persones que estaven malaltes, i el bon servei de les Germanes de Sant Josep o Vet-
lladores, com se les coneixia popularment, va començar a difondre’s per la província 
de Girona.

Així, en morir Maria Gay el 18 de març de 1884, vigília de Sant Josep, la institució ja 
comptava amb sis comunitats de Germanes i dues més en procés de constitució en 
diferents poblacions gironines. 

Encara que la Fundadora mor, la seva obra continua i creix.

“Avui som nosaltres, Comunitats  
i Centres de l’Institut, els que estem cridats  

a ampliar i donar continuïtat a la missió  
de la Fundadora”

ON SOM

El nostre Institut és present a Europa: Espanya, França i Itàlia; a Llatinoamèrica: Co-
lòmbia, Veneçuela, el Perú i Mèxic; i a Àfrica: Rwanda, Guinea Equatorial, República 
Democràtica del Congo, Camerun i Kenya.  

La raó per la qual ens trobem en aquests països respon habitualment a la sol·licitud o 
petició, per part d’institucions o entitats d’aquests llocs, de la nostra presència i ser-
vei. També els àmbits d’activitat, mitjançant els quals duem a terme la nostra missió, 
obeeixen a les necessitats de la comunitat local en què ens trobem. 
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EL NOSTRE PROPÒSIT

Des del naixement de l’Institut, la nostra raó d’existir i allò que volem aconseguir a 
través dels nostres Centres i àmbits d’activitat és servir i vetllar.

El nostre propòsit orienta la missió de l’Institut, que, al llarg dels anys, s’ha anat 
adaptant als nous contextos i necessitats socials i assistencials. 

“El nostre propòsit és servir i vetllar”

LA NOSTRA MISSIÓ

Els Centres de l’Institut de Religioses de Sant Josep de Girona (IRSJG) hauran de 
donar una atenció integral a les persones amb necessitats d’assistència social i  
sanitària, i principalment a aquelles que es troben en una situació de major vulnera-
bilitat.

S’entén per atenció integral l’assistència biopsicosocial i espiritual, adaptada als di-
ferents entorns en què els Centres de l’Institut desenvolupen la seva tasca.

S’entén per situació de vulnerabilitat aquella en què les persones tenen major 
possibilitat de ser ferides i/o necessiten atenció assistencial i no disposen, per 
si mateixes, dels mitjans o recursos necessaris per fer-li front i/o alleujar la seva 
malaltia. 

Els Centres de l’IRSJG que es trobin en països en desenvolupament, hauran de facili-
tar l’accés als millors mitjans assistencials possibles. Això es farà mitjançant projec-
tes específics que obtindran els seus recursos tant d’institucions de països desenvo-
lupats com del mateix Institut.

IDEARI_2022_CAT.indd   6 8/11/22   10:39



7

Ideari dels Centres de l’Institut de Religioses de Sant Josep de Girona

Els Centres de l’Institut que realitzen la seva tasca en entorns desenvolupats i de 
major cobertura social, a més d’autofinançar-se, contribuiran amb els recursos que 
generin al desenvolupament de l’Obra Social de l’IRSJG en entorns deprimits, de 
baixa cobertura social i escassetat de recursos.

“La nostra missió és alleujar el dolor  
i sembrar la pau”

LA NOSTRA VISIÓ

Volem que les persones ateses als nostres Centres, els seus familiars i amistats, així 
com la ciutadania del nostre entorn, ens considerin com el seu centre de referència, 
que satisfà en gran manera les expectatives d’atenció qualificada, acollida conforta-
ble i respecte a la dignitat de la persona. 

Desitgem ser valorats, per part dels/les professionals, col·laboradors/es i/o volunta-
ris/es, com una institució integradora on puguin sentir-se realitzats personalment i 
professionalment i considerin la nostra tasca d’indiscutible utilitat social. 

Amb la finalitat d’aconseguir-ho i de promoure la millora contínua dels nostres ser-
veis, volem promoure una organització d’equips de caràcter interdisciplinari i amb un 
estil participatiu.

La qualitat de l’atenció integral, contrastada mitjançant els mecanismes d’avaluació 
més actualitzats, ha de ser un dels distintius dels nostres Centres i procurarem que 
així sigui reconegut per les persones usuàries i les entitats socials del nostre entorn. 

“Els Centres de l’Institut han de ser reconeguts 
per la seva qualitat i atenció integral”
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ELS NOSTRES VALORS

Els nostres valors formen part de tot el que fem en el nostre dia a dia en els Centres 
i guien el funcionament de la nostra institució.

SERVEI

Tenim cura de les persones, proporcionant una atenció integral, càlida i hu-
mana.

Per viure millor el valor del servei, proposem posar en pràctica les virtuts següents: 
justícia, lleialtat i empatia.

ACOLLIDA

Rebem i acompanyem amb calidesa i proximitat.

Per viure millor el valor de l’acollida, proposem posar en pràctica les virtuts següents: 
empatia, compromís, constància i entusiasme.

RESPECTE

Valorem la persona, reconeixent la seva dignitat i tractant-la amb conside-
ració.

Per viure millor el valor del respecte, proposem posar en pràctica les virtuts següents: 
coherència i prudència.

HUMILITAT

Som persones assequibles, honestes i bondadoses.

Per viure millor el valor de la humilitat, proposem posar en pràctica les virtuts se-
güents: senzillesa, honestedat i generositat.
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ELS NOSTRES PRINCIPIS IDEOLÒGICS

Els principis ideològics que han d’orientar la missió i servei en els Centres de l’Insti-
tut, sigui quin sigui el seu àmbit d’activitat, són:

• El nostre propòsit és servir i vetllar.
• Els Centres propis de l’Institut són centres confessionals catòlics.
• Per a la nostra institució la persona, en la seva individualitat, és el més important.
• Defensem els drets humans i, en especial, la vida des del seu inici i fins a la seva 

fi.
• Practiquem la caritat amb actitud de servei, acollida, respecte, humilitat, proximi-

tat, pau, promptitud, senzillesa i misericòrdia.
• Propugnem l’ètica professional i els drets de les persones malaltes, de la gent 

gran, de nens i nenes i de qualsevol persona en situació de vulnerabilitat. 
• Col·laborem en centres no propis (d’altres institucions o entitats), sempre que 

observin aquests principis i valors.
• Respectem les lleis dels països on ens trobem, tenint sempre en compte el com-

pliment de l’esperit de l’Evangeli i les lleis eclesiàstiques.
• Vetllem per la casa comuna, la Terra, prioritzant la cura de la vida, la natura i els 

recursos vitals.

“És necessari crear un ambient d’acollida per als 
nostres col·laboradors/es i persones usuàries, on 
la comunicació, proximitat i escolta activa siguin 

efectives i es practiqui la justícia.” 
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LA NOSTRA CONDUCTA

Ens comprometem a practicar els següents principis rectors, diàriament i en cada 
Centre, sigui quina sigui l’activitat que exercim, perquè així serem portadors de va-
lors espirituals que impregnaran el nostre entorn i arribaran a les persones segons el 
nostre model assistencial, educatiu, d’acollida i servei. 

Model assistencial

Per posar en pràctica els nostres principis, el nostre model assistencial es carac-
teritza per:

• Respectar la dignitat i intimitat de la persona, donant un significat de transcen-
dència a la seva vida, i acompanyant-la fins a l’últim moment.

• Mantenir l’esperança de la persona, encara que pensem que no es curarà, perquè 
té dret a rebre assistència dels seus cuidadors per ser alleujada en els seus dolors 
físics, psíquics, socials, familiars i espirituals, donant-li pau al seu cor. 

• Humanitzar la cura de la vida de les persones, sense pretendre allargar-la quan ja 
arriba la inevitable hora de la mort, però també sense escurçar-la o provocar el 
seu final irresponsablement.

• Practicar els principis evangèlics amb actitud de caritat i d’igualtat, oferint les 
mateixes cures a tots, sense que ningú quedi exclòs per causa de la seva raça, 
religió, ideologia, classe o posició social, perquè tota persona té dret a la igualtat 
de tracte i d’oportunitats.

• Fomentar, entre tots els membres de l’equip, un ambient familiar, participatiu i 
amistós que inspiri proximitat i confiança als malalts, gent gran i a les seves fa-
mílies, perquè en la unió de tots està la nostra força i tots ens sentim millor en 
aquest ambient.

• Facilitar l’acompanyament espiritual i els serveis religiosos per mitjà de la pasto-
ral de la salut a les persones malaltes i a la gent gran, en especial a les que arri-
ben a la fi dels seus dies, perquè se sentin acompanyades, ja que tenen dret a no 
morir soles.
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• La vellesa i la malaltia posen de manifest la fragilitat humana, i és precisament 
en aquest moment quan hem de prestar una assistència integral per ajudar a la 
persona i perquè pugui connectar amb la seva dimensió espiritual, transcendint la 
corporal.

• Acollir i acompanyar als familiars dels malalts, ajudant-los en cas de necessitat, 
escoltant-los i tenint una paraula oportuna de consol i esperança. 

Model educatiu

En el model educatiu, el nostre primer deure és donar a l’alumnat una autèntica edu-
cació integral per a la llibertat, responsabilitat i sentit social, il·luminada per la fe, 
fonamentada en l’esperança i animada per la caritat. Per això, els nostres col·legis:

• Eduquen per a la llibertat, la justícia, la solidaritat, la igualtat i la pau, com a va-
lors que enriqueixen l’acció educativa, perquè el seu conreu és especialment ur-
gent en la nostra societat. 

• S’integren en la realitat sociocultural del seu entorn més proper, com a expressió 
de la seva identitat cristiana i de la seva vocació evangelitzadora, a través de l’ús 
de la llengua pròpia i del cultiu dels costums i cultures particulars de cada país.

• Són plurals i procuren la maduració de l’alumnat en totes les dimensions, afavo-
rint a les persones que es troben en situació de vulnerabilitat econòmica i social.

• Impliquen a pares i mares en el procés educatiu, ja que considerem que la família 
és la primera escola.

“Que ningú quedi exclòs, perquè tota persona  
té dret a la igualtat de tracte  

i d’oportunitats”
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“Servir i vetllar”
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