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Com bé sabem, el 26 de febrer de 1826 Joaquima de Vedruna inicia una aventura 

inèdita: la fundació d’una congregació religiosa femenina de vida activa, amb la 

intenció «d’abraçar totes les necessitats dels pobles» des de tres vessants: l’educació 

de les nenes, el servei en els hospitals de l’època, que acollien els més marginats de 

la societat, i l’atenció a les nenes i joves en les cases de caritat. D’escoles per a nenes 

no n’hi havia; ella les inventa aprofitant, en la majoria dels casos, l’avinentesa de 

respondre a les crides que li fan des de les juntes de beneficència o des dels ajunta-

ments per servir als malats. La majoria de les nostres escoles van néixer a redós d’un 

hospital de pobres.

El Manso Escorial, casa pairal de la família De Mas, passarà a ser, sense pretendre-ho, 

el bressol de la nova institució i la PRIMERA ESCOLA VEDRUNA de la història de la 

Congregació de Germanes Carmelites de la Caritat-Vedruna. Escoltem com ho expli-

ca Joaquima al seu gran amic Josep Estrada: «... Passo a noticiar-li que, des de mitja 

quaresma, tinc en ma companyia nou filles espirituals, amb l’aprovació del senyor 

bisbe. I ens apliquem a ensenyar noies, que, per ara, ja en vénen onze; i després, 

quan ens demanen per a vetllar en alguna casa de la ciutat, n’hi van dues, que no 

poden anar soles. De dia s’ha de treballar per menjar. Déu ens oeix en tot, perquè si 

el treball no arriba, Déu toca el cor a alguna bona ànima».1

I les Escoles Vedruna actuals són, majoritàriament, el resultat del creixement, 

reestructuració, adaptació... d’aquelles petites escoles que van iniciar Joaquima i les 

seves successores, sobretot la mare Paula Delpuig. Podem veure com el mapa de la 

Catalunya del segle XIX i fins a la Guerra Civil és, tot ell, tenyit de color Vedruna. 

I hem d’estar joiosos que les nostres escoles conservin, encara avui, el caliu i el taran-

nà que Joaquima els va voler imprimir.2

1  Ep. 82 (al senyor Josep Estrada). L’Escorial, 17 d’abril de 1826.

2  Cal puntualitzar que es tracta de mapes que plasmen la presència educativa Vedruna a Catalunya en els tres 

vessants esmentats: Escoles, Hospitals i Cases de Caritat. No hem pretès, en cap cas, abastar la immensa quantitat 

d’activitats i tasques que es duen a terme, des de diferents plataformes, a nivell catequètic, pastoral, social…
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Figueres
Cadaqués

Malgrat
de Mar

1826 Vic (Barcelona) Manso Escorial

1827 Tàrrega (Lleida) Hospital de Pobres (1827-1830). Fracassa el 1830.

1829 Solsona (Lleida) Hospital de Pobres Pere Màrtir Colomés (1829-2005). Escola (de 1907 al 1940)

Manresa Hospital de Sant Andreu (1829)

Barcelona Casa de Caritat (1829-1880)

1831 Cardona Hospital de Sant Jaume (1831-1876) i Casa d’Educació (1831…)

1832 Vic Casa de Caritat (1832-1973...). Continua en la Llar Juvenil i Col·legi «Sant 

Domingo» (1855-1936; 1939-1971)

1837 Berga Hospital militar (1837-1840) (es tracta més d’una emergència que d’una fundació)

1843 Sant Joan de les Abadesses Hospital Sant Vicenç (1843-1936) i Escola (1843-1994)

1845 Arbúcies Hospital Mare de Déu dels Dolors (1845-1936) i Escola (1845…)

1846 Balaguer Hospital (1846-1930) i Escola (1846…)

Les Borges Blanques Hospital (1846-1936) i Escola (1846-1994)

1847 Igualada Hospital de Sant Bartomeu (1847-1979)

Ribes de Freser Escola (1847-1955)

Olot Hospital (1847...)

1848 Moià Hospital i Escola (1848-1971)

1849 Sant Pere de Torelló Escola (1849-1936)

1850 Falset Hospital (1850-1936) i Escola (1850-1986)

Figueres Hospital (1850-1936)

1851 Santpedor Hospital i Escola (1851-1936)

Cadaqués Hospital i Escola (1851-1868)

Caldes de Montbui Hospital (1851-1925) i Escola (1851-2000)

1852 Sant Feliu de Torelló Hospital i Escola (1852-1936)

Sant Feliu de Pallerols Escola (1852-1973)

Malgrat de Mar Escola (1852...)

1853 Vilafranca del Penedès Hospital (1853-1933) i Escola (1853...)

Montblanc Hospital (1853-1927) i Escola (1853-2011)

1854

 

Sabadell Casa de Caritat, Hospital (1854-1905) i Escola (1854...)

Bellpuig Escola (1854...)

Puigcerdà Escola (1854...)

Cases fundades per 

Joaquima de Vedruna (1826-1854)
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Mapa 1

Aquest mapa plasma totes les fundacions dutes a terme per Joaquima. En 25 anys (de 

1826 a 1854, traient-ne els 3 de l’exili) es passeja pràcticament per tota la geografia cata-

lana: de l’Empordà al Priorat, del Maresme a la Noguera, de la Cerdanya al Penedès, de la 

Garrotxa a les Garrigues, d’un punt a l’altre de la Catalunya Central... Malgrat els escassos 

mitjans de transport i les dificultats dels camins, no defalleix; l’encoratgen la il·lusió del 

servei i el compromís, la fidelitat a la crida... i, fins i tot, el dolor de les decepcions.

D’aquest primer mapa voldria ressaltar-ne uns quants aspectes:

—Joaquima experimenta el dolor del fracàs en les primeres fundacions, Tàrrega 

(1827) i Manresa (1829).

—Solsona (1829). Va néixer per atendre l’Hospital de Pobres i va restar dempeus 

durant 176 anys ininterrompudament, sense deixar l’Hospital ni durant les Guer-

res Carlines ni per la Guerra Civil de 1936. De 1907 a 1940, en locals independents 

de l’Hospital, hi va funcionar una escola amb 115 alumnes externes.

—Cardona (1831). És la primera fundació mixta (hospital i ensenyament). Repre-

senta l’inici de la realització «oficial» d’un dels fins de la naixent institució: «l’edu-

cació de les nenes». La fundadora va manar que s’hi col·loqués una inscripció en 

marbre que diu: «Casa de Educación».

—Sant Joan de les Abadesses (1843). Primera fundació duta a terme després de l’exili. 

—Casa mare. Segons la Gna. Caterina Vidal, després de l’exili es va instal·lar a la 

planta baixa de la Casa Mare una escola gratuïta dirigida per la M. Maria Sabatés i 

que servia per iniciar les novícies en l’ensenyament.

—Ribes de Freser (1847). És una fundació diferent de les altres: les autoritats locals 

van cedir els locals; el rector va oferir-se com a organitzador i administrador, i el 

senyor Jacint Morros va resoldre el problema econòmic. Com que l’Hospital de Ribes 

havia estat cremat durant la Guerra Carlina de 1837, les germanes, a més a més de 

fer-se càrrec de l’escola, es comprometien a atendre els malalts a domicili. L’Ajunta-

ment va treballar per aconseguir la plaça de mestra pública a favor de les germanes.
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—Sant Pere de Torelló (1849). És la primera fundació que neix amb activitat exclu-

sivament docent, i independent de juntes o patronats. La superiora era l’única au-

toritat. La missió educativa és l’eix central de la fundació. Escola gratuïta i oberta a 

totes les nenes pobres de la parròquia i d’altres llocs. A les de posició més elevada 

se’ls exigiria una quota mensual. I podrien quedar-se internes. És el primer inter-

nat que va tenir la Congregació. 

—Falset (1850). La contracta entre l’Ajuntament de Falset i la Junta de Beneficència 

i la Congregació té lloc l’octubre de 1849 i la signa la M. Veneranda Font en repre-

sentació de Joaquima de Vedruna, convalescent de l’atac d’apoplexia. L’abril de 

1850, la fundadora estableix les germanes a la capital del Priorat.

—Cases de Caritat: Barcelona (1829) i Vic (1832). Són les dues macrofundacions dutes 

a terme per Joaquima. A redós de la Casa de Caritat de Vic va néixer, el 1855, el Col·legi 

«Sant Domingo», escola pública i gratuïta per a nenes, que va funcionar fins al 1971. 

Joaquima va continuar l’activitat fundacional fins al mateix any de la seva mort però 

ja amb matisos diferents:

—El 27 de desembre de 1852 Joaquima va signar la contracta per a la fundació d’un 

hospital i escola a Vilafranca del Penedès. És la darrera vegada que apareix la seva 

signatura i ja és gairebé il·legible. La M. Veneranda va acompanyar-la i va signar una 

de les còpies de l’esmentada contracta, on escriu: «por enfermedad de la Fundadora...».

—Montblanc (1854). Joaquima, gran i malalta, nomena davant notari públic apode-

rats que la substitueixin en la signatura del conveni. 

L’any 1854, el de la seva mort, Joaquima autoritza les seves darreres fundacions: 

—Sabadell i Bellpuig. La contracta de Sabadell és signada per la M. Veneranda. La 

de Bellpuig, no s’ha trobat.

—Puigcerdà. La fundació de Puigcerdà és una fita que assenyala el relleu. Darrera 

escola oberta en vida de Joaquima i primera acceptada i duta a terme per la M. 

Paula Delpuig, en qualitat de vicesuperiora general.
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Palafrugell 

Sant Feliu de Guíxols

Begur

Llers

Castelló 
d’Empúries

Palamós

1854 Manresa (Barcelona) Casa d’Òrfenes i Escola Sagrat Cor (1854...)

1855 Granollers (Barcelona) Hospital (1855...) i Escola (1855-1984)

1856 Manlleu (Barcelona) Escola (1856...)

Terrassa (Barcelona) Hospital de Sant Llàtzer (1856-1880) i Escola (1856...)

Ponts (Lleida) Hospital i Escola (1856-1936)

La Pobla de Lillet (Barcelona) Escola (1856-1967)

Hostalric (Girona) Hospital i Escola (1856-1936)

1857 Les Preses d’Olot (Girona) Escola (1857-1970)

Berga (Barcelona) Hospital de Sant Bernabé (1857-2010) i Escola (1857...)

Sant Llorenç dels Morunys (Lleida) Hospital i Escola (1857-1936)

Borrassà (Girona) Escola (1857-1936)

Barcelona Escola Parroquial de la Mercè (1857-1909)

1858 Castellterçol (Barcelona) Casa de Caritat, Hospital (1858-1992) i Escola (1858-1982)

Sant Feliu de Guíxols (Girona) Hospital (1858-1966) i Escola (1877...)

Sallent (Barcelona) Escola (1858...)

1859 Llers (Girona) Hospital (1859-1936) i Escola (01-12-1858-1936)

Barcelona Asil de Serventes (1859-861). Escola: Col·legi St. Rafel - Lledó (1859-1992)

Palafrugell (Girona) Hospital (1859-1956). Escola (1859-1868)

Centelles (Barcelona) Hospital (1859-1936) i Escola (1859-1936)

Manresa (Barcelona) Casa de Caritat i Escola (1859-1982)

Castelló d’Empúries (Girona) Hospital (1859-1876) i Escola (1859-1970)

1860 Vidreres (Girona) Escola (1860-1917)

Ripoll (Girona) Hospital (1860-1883) i Escola (1860.. .)

Valls (Tarragona) Casa de Caritat (1860-1991) i Escola (1860...)

1861 Alpens (Barcelona) Escola (1861-1877)

Montbrió del Camp (Tarragona) Escola (1861-2009)

1862 Tàrrega (Lleida) Hospital (1862-1936) i Escola (1862...)

Barcelona - Gràcia Asil d’Ancianes (1862-1870) i Escola (1862...)

Santa Coloma de Queralt (Tarragona) Escola (1862...)

Cases fundades per 

Paula Delpuig (1854-1889)
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1863 Barcelona Manicomi (1863-1872)

Vic (Barcelona) Col. Ntra. Senyora del Carme (Escorial) (1863...)

Cardedeu (Barcelona) Escola (1863-1912)

1864 Sant Sadurní d’Anoia (Barcelona) Escola (1864...)

1866 Tarragona Casa d’Òrfenes (1866-1936) i Escola (1886...)

Calella (Barcelona) Hospital de Sant Jaume (1866...) i Parvulari (1866-1951)

1868 Sant Hilari de Sacalm (Girona) Escola (1868-2007)

Artés (Barcelona) Escola (1868...)

1869 Berga (Barcelona) Asil de l’Amparo (1869-1886)

Palafrugell (Girona) Col·legi Sagrat Cor de Jesús (1869...)

1870 Begur (Girona) Escola (1870-1923)

1871 Sant Boi de Lluçanès (Barcelona) Escola (1871-1936)

1872 Verdú (Lleida) Ensenyança (1872-1968) menys el parvulari, que es tanca el 1985

1874 Tona (Barcelona) Escola (1874...)

1875 Barcelona Casa d’Òrfenes (1875-1987) i Escola (1875...)

1876 La Cellera de Ter (Girona) Escola Parroquial (1876-1970) (Llar d’infants fins el 1992)

1878 Osor (Girona) Escola Parroquial (1878-1936)

1879 Tordera (Barcelona) Escola Parroquial (1879...)

Sarral (Tarragona) Escola Parroquial (1879-1893)

1880 Sant Feliu de Guíxols (Girona) C. Sagrat Cor de Jesús (1880...)

Barcelona Escola Parroquial Santa Anna (1880-1884)

Granollers (Barcelona) Col·legi Sant Joaquim (1880-1984)

Mollerussa (Lleida) Escola (1880...)

1881 Sant Just Desvern (Barcelona) Escola (1881-1911)

Vilafranca del Penedès (Barna) Col·legi Sant Elies (1881...)

Calella (Barcelona) Escola (1881-1951)

Anglesola (Lleida) Escola (1881-1966)

1882 Sant Boi de Llobregat (Barcelona) Escola (1882...)

Llagostera (Girona) Escola (1882-1965)

1883 Palamós (Girona) Escola (1883...)

1884 Avinyó (Barcelona) Escola (1884-1912) 

Calaf (Barcelona) Hospital i Escola (1884-1936)

1885 Tàrrega (Lleida) Col·legi Sant Josep (1886...)

1886 Cambrils (Tarragona) Col·legi Cardenal Vidal i Barraquer (1886...)

1887 La Colònia Rosal Barcelona) Asil-Escola (1887-1924)

Falset (Tarragona) Escola (1887-1986). En realitat és el trasllat a un nou edifici.

Mapa 2

El generalat de la M. Paula Delpuig suposa la gran expansió de la Congregació. La 

M. Paula obre les fronteres de Catalunya i arriba a tots els punts de l’Estat espanyol, 

començant per Madrid.

A casa nostra són, també, 35 anys molt intensos:
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—Continuem arribant a pobles petits, on hi ha més manca d’instrucció, com: 

Avinyó, Artés, Verdú...

—S’obren internats, com el de Vic, i escoles privades, com Manlleu, Begur, Vilafran-

ca del Penedès, Terrassa...

—El plat fort són, encara, les fundacions mixtes: escola i hospital, casa de caritat i 

escola, asil i escola...

—Tenen molta importància les escoles gratuïtes, ja siguin municipals, de patro-

nats, parroquials, de juntes de beneficència...

—Algunes de les fundacions de la M. Paula són transformacions d’escoles ja existents.

—Durant aquest període es tanquen dues de les fundacions de Joaquima: Ca-

daqués i la Casa de Caritat de Barcelona. I també alguna de les fundades per la 

mateixa M. Paula.

—Cal remarcar que la primera fundació realitzada per la M. Paula després de la 

mort de la fundadora va ser a Manresa, on ja havien treballat les germanes i havia 

estat el primer fracàs.

La novetat més important d’aquest període són les fundacions d’internats i d’un 

centre per a malalts mentals a la vila de Gràcia.

—Internat de Vic (1863). Aquí es tracta d’un col·legi solament per a alumnes inter-

nes, que anirà evolucionant com a internat i per a alumnes externes. Serà l’actual 

Col·legi Escorial, obert al costat de la Casa Mare.

—Manicomi de Gràcia (1863). És l’únic cas en la història de la Congregació i va 

durar nou anys, fins al 31 de gener de 1872. Gràcies a algunes cartes de la M. Paula 

es dedueix que depenia d’una Junta de la qual formaven part el fill i el nét de santa 

Joaquima: Josep Joaquim de Mas i Lluís de Mas.
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Calonge

Cases fundades 

des del 1894

1894 Calonge (Girona) Col·legi Ntra. Senyora del Carme (1894-1979)

1901 Vilafranca del Penedès (Barcelona) Asil del Carme (1901-1936)

1906 Girona Col·legi Mare de Déu del Carme (1906...)

1909 L’Espluga de Francolí (Tarragona) Col·legi Mare de Déu del Carme (1909...)

1913 Manlleu (Barcelona) Hospital de Sant Jaume (1913-2000)

1917 Tarragona Col·legi Sagrat Cor (1917...) és el trasllat de l’antic

1928 Barcelona Patronat Maria Immaculada i Sant Ignasi de Loiola (1928...)

1941 Vic (Barcelona) Manso Escorial: Col·legi. Santa Teresa (1941...). 
És el precedent de la Llar Infantil

1943 Barcelona - La Torrassa Escola Parroquial (1943-2003)

1945 Sant Sadurní d’Anoia Hospital (1945-1988)

1953 Viladecans (Barcelona) Hospital de Sant Llorenç (1953-2010)

1958 Terrassa - Les Arenes (Barcelona) Escuela-Hogar del Sagrado Corazón (1958...)

1965 Caldes de Malavella (Barcelona) Llar d’Infants de Sant Josep (1965-1976)

1962 La Gleva (Barcelona) Casa d’Espiritualitat (1962-2009)

1963 Sabadell - La Creu de Barberà (Barcelona) Col·legi de la Immaculada (1963...)

1972 Tarragona - Torreforta Llar Infantil Ntra. Senyora de la Pau (1972-1990)

1981 Torelló (Barcelona) Residència Cals Avis (1981...)
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Mapa 3

Recull les fundacions a Catalunya des de la mort de la M. Paula fins avui. Són poques 

perquè són temps i necessitats diferents. 

En aquest mapa podem llegir-hi aspectes importants de l’evolució del nostre caris-

ma educatiu i de la voluntat d’arribar a totes les necessitats. La Guerra Civil marcarà, 

en bona part, el rumb de les nostres escoles. Un cop acabat el conflicte bèl·lic, un 

bon nombre d’hospitals i d’escoles no tornaren a obrir les portes. D’altres són funda-

cions noves, o remodelacions, trasllats o adaptacions de les antigues.

Per contra, es dóna el fenomen migratori. En ciutats grans comencen a néixer, de ma-

nera desordenada i sense infraestructures, barris marginals formats per famílies sen-

ceres arribades de diferents regions espanyoles. És el moment de donar-hi resposta:

Barcelona – La Torrassa (1943). El 28 d’agost de 1943 s’estableix al barri una comu-

nitat que tindrà cura de la direcció i l’administració de l’escola parroquial. Es fan 

càrrec també de l’escola nocturna.

Terrassa – Les Arenes (1956). El senyor Pere Mollet ofereix a la seva filla, Carmelita 

Vedruna, un terreny a la barriada de Can Motllor per a camp d’esports del col·legi 

del carrer del Vall. L’Escola del Vall, alumnes incloses, decideix prescindir del camp 

d’esports i construir una escola al barri: la Escuela-Hogar del Sagrado Corazón, 

avui Escola Joaquima de Vedruna Terrassa.

Sabadell – La Creu de Barberà (1963). Suburbi de Sabadell on anaven a fer catequesi 

les germanes del Col·legi del Carme des de 1957. Gràcies a diferents factors es va 

construir una escola al barri, l’administració de la qual es va oferir a les germanes. 

Des de 1963 és el Col·legi de la Immaculada, amb comunitat pròpia. 

Una altra dada interessant d’aquesta època és que l’avui Col·legi Vedruna Immacu-

lada Barcelona va ser, en els seus inicis, un patronat: el Patronat de Maria Imma-

culada i Sant Ignasi de Loiola, fundat el 31 d’agost de 1828. L’any 1964 deixà de ser 

Patronat i passà a ser propietat de la Congregació.

 



73

Finalment, no podem deixar d’esmentar la fundació del Manso Escorial.

Quan la casa pairal de la família De Mas, després de la Guerra Civil, l’any 1940, va 

passar a ser propietat de la Congregació, s’hi va instal·lar, el 28 d’agost de 1941, una 

comunitat de 5 germanes i una petita escola per a nenes pobres. L’any 1956 es va 

inaugurar, en el mateix recinte del Manso i en un edifici antic, remodelat, la Llar 

d’Infants Laboral Beata Joaquima de Vedruna, amb el suport de les dones d’Acció 

Catòlica. El 1972 es transformà en l’actual Llar Infantil Vedruna. 
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Palamós

Palafrugell

Escoles Vedruna 2016

01 Col·legi Cardenal Vidal i Barraquer Cambrils

02 Joaquima de Vedruna Terrassa

03 Vedruna Àngels Barcelona

04 Vedruna Arbúcies

05 Vedruna Artés

06 Vedruna Balaguer

07 Vedruna Bellpuig

08 Vedruna Berga

09 Vedruna Cardona

10 Vedruna Carme Sabadell

11 Vedruna Escorial Vic

12 Vedruna Espluga de Francolí

13 Vedruna Girona

14 Vedruna Gràcia Barcelona

15 Vedruna Immaculada Barcelona

16 Vedruna Immaculada Sabadell

17 Vedruna Malgrat

18 Vedruna Manlleu

19 Vedruna Manresa

20 Vedruna Mollerussa

21 Vedruna Palafrugell

22 Vedruna Palamós

23 Vedruna Puigcerdà

24 Vedruna Ripoll

25 Vedruna Sagrat Cor Tarragona

26 Vedruna Sallent

27 Vedruna Sant Boi de Llobregat

28 Vedruna Sant Sadurní d’Anoia

29 Vedruna Santa Coloma de Queralt

30 Vedruna Tàrrega

31 Vedruna Tona

32 Vedruna Tordera

33 Vedruna Vall Terrassa

34 Vedruna Valls

35 Vedruna Vilafranca del Penedès


