
 

 

 
 

   
 

Benvolguts/des, 

Tenim el plaer d’informar-vos que l'Institut de Religioses de Sant Josep de Girona, amb 
més de 150 anys de servei a la comunitat, manté oberta la seva candidatura per optar 
a la Creu de Sant Jordi, la més alta distinció que atorga la Generalitat de Catalunya a 
persones i entitats que, pels seus mèrits, han prestat serveis destacats al territori. 

El que va començar com una iniciativa molt personal de la nostra estimada Fundadora, 
Maria Gay Tibau, que l’any 1870 va crear una petita associació de vetlladores per 
acompanyar malalts i persones necessitades a Girona, avui és una institució que està 
present a 12 països, amb 48 comunitats, 21 centres propis i que col·labora en centres 
d’altres entitats, a més de dur a terme projectes d’ajuda al desenvolupament 
econòmic i social.  

Tenint cura de les persones a través de la nostra acció sanitària, social, educativa, 
religiosa i espiritual, fonamentalment en centres mèdics, geriàtrics i escoles, així com 
en espais d’espiritualitat i recés, el llegat de Maria Gay i les vetlladores de Sant Josep 
ha arribat a centenars de milers de persones. Aquesta ingent tasca ha estat possible 
gràcies a la dedicació i el compromís de les Germanes, col·laboradors, laics, voluntaris, 
amics i benefactors amb qui compartim el desig d’alleujar el dolor i sembrar la pau al 
cor de qui més ho necessita.  

Us demanem el vostre suport a la candidatura de l’Institut per la Creu de Sant Jordi 
com a reconeixement a totes les persones que ens han acompanyat en aquest camí de 
més de 150 anys de servei. 

Us agraïm la vostra atenció i esperem continuar caminant junts per ajudar els més 
necessitats i fer, entre tots, un món més just i solidari. 

Una cordial salutació, 

 

Lluís Viguera Espejo 
Director General Corporatiu de l’IRSJG 
Barcelona, 5 d’abril de 2022  

Informació addicional sobre la Creu de Sant Jordi:   
https://presidencia.gencat.cat/ca/ambits_d_actuacio/premis/creus-de-sant-jordi/index.html 
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