
HISTÒRIA DEL DOCTOR MASMITJÀ, FUNDADOR 

DE LES ESCOLES COR DE MARIA 

 

La primera meitat del segle XIX a Catalunya, fou una època de crisi política, 

econòmica i social. 

La desfeta econòmica va ser greu i el descontentament, general. Aquesta 

situació portà a una manca total de cultura en les classes mitjanes i humils de 

la societat que afectà especialment la dona. 

A Olot, capital de La Garrotxa, el 29 de desembre de 1808, va néixer un infant,  

a qui va tocar viure una època difícil perquè eren en plena  invasió del francès, 

era JOAQUIM  MASMITJÀ. 

En Joaquim realitzà els primeres estudis a Olot. Era un noi intel·ligent i 

responsable. S’esforçà en l’estudi i obtingué molt bons resultats. Destacava per 

ser una persona alegra, servicial i un bon company. 

A Cervera va fer la carrera universitària. La senzillesa i la bondat el 

caracteritzaren. Els seus estudis van ser brillants. La seva joventut arrencà amb 

il·lusions generoses: lliurar la seva vida al servei de les persones del seu 

temps, del seu país i de la societat que l’envoltà. Fidel a Jesús, va decidir fer-se 

capellà. 

Va ser ordenat sacerdot a Girona el dia 22 de febrer de 1834. El 2 de març va 

celebrar la primera missa a Vilaür, poble d’origen de la seva mare. La seva 

tasca pastoral fou notable i arribà  a persones de la més variada condició. Es 

lliurà amb plena disponibilitat al servei d’aquella parcel·la de l’Església de 

Girona que li va ser confiada. 

UN GRAN PROJECTE 

L’abandó en què es trobaven les noies, especialment les més pobres i 

desvalgudes, li va fer sentir la necessitat de promoure la dona. 

La idea va anar adquirint la força d’una convicció profunda.  

Per dur a terme aquesta gran obra li calien noies educadores amb esperit crític, 

coneixedores del problema social existent i que l’ajudessin.  

Joaquim Masmitjà començà el seu projecte amb noies olotines a qui plantejà el 

seu projecte. 

Una d’elles, la Teresa Terrada, alegre i servicial, va respondre afirmativament a 

la seva proposta i va acceptar viure la seva vida al servei dels més necessitats. 



La Teresa Terrada va ser la capdavantera del grup de sis noies que iniciaren 

l’aventura a Olot, el primer de juliol de 1848. Així va néixer – com tantes en 

aquella època - una petita família religiosa: la de les MISSIONERES COR DE 

MARIA 

Aquest grupet de noies molt aviat es van obrir a l’ensenyament per tal d’assolir 

l’educació de la joventut i l’evangelització de la societat que tant mancada 

estava de valors. 

El grup de joves religioses va anar creixent. En vida d’en Joaquim Masmitjà les 

fundacions a Catalunya i Aragó foren: Olot, La Bisbal, Girona, Santa Coloma de 

Farners, Camprodon, Besalú, Lladó, Mataró, Cassà de la Selva, Sant Feliu de 

Guíxols, Lloret de Mar, Valls, Tamarit de Llitera i Blanes. 

L’esperit missioner acompanyà la història de la Congregació. La Institució 

encara no tenia 25 anys, quan el 1871, deu missioneres van sortir de Catalunya 

cap a les terres llunyanes de Califòrnia. El Fundador va viure intensament 

aquesta expansió. Estava convençut que la tasca de les Missioneres Cor de 

Maria no podia tenir fronteres. 

Les fundacions a Califòrnia van ser: Gilroy, San Juan Bautista, San Luís 

Obispo, San Bernardino i Los Ángeles. La seva missió pastoral es realitzà en el 

camp de l’educació atenent escoles parroquials. 

Mossèn Masmitjà fou un home de fe, humil i senzill que no presumia de les 

seves qualitats i va transmetre a les seves religioses un accentuat aire de 

família: senzillesa, acolliment i alegria. Sempre els deia: Déu el cor i bon 

humor. 

Morí als 77 anys, el 26 d’agost de 1886. 

CONTINUACIÓ DE LA SEVA OBRA 

L’any 1923, les missioneres començaren a treballar entre els indis “Pàpagos i 

Navajos”, habitants dels àrids deserts del Fart West americà. També treballaren 

i visqueren entre els emigrants “hispanos” i obrers de les refineries de petroli. 

Les germanes de Cuba, a més de la tasca educativa realitzaren un important 

treball d’evangelització en els suburbis de la població i entre els “Guajiros” 

(camperols). 

L’any 1954, les Missioneres Cor de Maria van arribar  a Xile. 

A les escoles es donà una educació integral i harmònica a la persona. Les 

religioses vivien atentes a les necessitats del poble. 



A les “poblacions” (suburbis), on el poble xilè vivia ofegat per la pobresa i la 

repressió, es van realitzar activitats solidàries amb diferents grups i 

organitzacions encaminades a solucionar necessitats bàsiques. 

L’any 1996, es fundà a Brasil, Goiânia, al Parc de Santa Cruz. Les missioneres 

seguien dedicades a la promoció de la dona, de la joventut, de les famílies i de 

tot el barri, transmeten els valors cristians. 

Es van seguir obrint moltes comunitats després de la mort del Fundador: 

Barcelona, Sant Celoni, Sant Cugat del Vallès i L’Hospitalet de Llobregat, 

Zamora, Madrid, Valladolid, Montijo, Elna, Perpinyà, Rivesaltes, Sisteron, 

Roma, ... 

FIDELIDAT AL CARISMA 

Les missioneres Cor de Maria, han lluitat sempre per assolir la veritable 

fraternitat humana, basada en l’amor i la justícia que Jesús ens ensenyà. 

La seva tasca va orientada a oferir a la societat els valors humans. 

El seu contacte és sobretot amb la gent senzilla i amb el món rural, perquè 

també és senzill el seu tarannà 

Per tal de donar continuïtat a l’obra del fundador, es van crear Patronats de les 

diferents escoles encara en actiu del Cor de Maria. Els diferents Patronats 

estan format per laics compromesos que asseguren la viabilitat del projecte 

educatiu i social.  

Al setembre del 2018 tots els patronats es fusionen sota una mateixa fundació: 

FUNDACIÓ EDUCATIVA COR DE MARIA. 

 

 


