
  

 

 

Nota de premsa 
 

 

Dorotea de Chopitea, una senyora de Barcelona, una producció de Media 3.14 
(grup Mediapro) amb la col·laboració de l’Obra Social ”la Caixa” i la Societat 

Bicentenari Dorotea de Chopitea s’estrenarà el 20 de desembre 
a l’espai Sense Ficció de TV3 

 
 

Un documental recorda Dorotea de 

Chopitea, impulsora de l’obra social més 

important del segle XIX a Barcelona 

 
• El 2016 s’ha complert el segon centenari del naixement de Dorotea 

de Chopitea (1816 – 1891), qui va tirar endavant un projecte d’acció 

social per lluitar contra la misèria de les persones més vulnerables 

de Barcelona durant la segona meitat del segle XIX. Es considera 

que és la impulsora de l’obra social més important de la seva 

època. 

 

• Entre el seu enorme llegat s’hi compten l’hospital de Sant Joan de 

Déu, el temple del Sagrat Cor del Tibidabo, i multitud d’escoles, 

hospitals i residències distribuïdes per la ciutat de Barcelona. 

 

• Mediapro, amb la col·laboració de l’Obra Social ”la Caixa” i la 

Societat Bicentenari Dorotea de Chopitea, presenten el documental 

Dorotea de Chopitea, una senyora de Barcelona, centrat en la seva 

figura i que s’estrenarà a l’espai Sense Ficció de TV3 el dimarts 20 

de desembre. 

 

 

Barcelona, 16 de desembre de 2016. Jaume Giró, director general de la 
Fundació Bancària ”la Caixa”; Borja García-Nieto, president de la Societat 
Bicentenari Dorotea de Chopitea; Sigfrid Gras, adjunt a la direcció de Televisió 
de Catalunya, i Cristóbal López, inspector general a Espanya de la Societat de 
Sant Francesc de Sales, han presentat avui el documental Dorotea de 

Chopitea, una senyora de Barcelona, que s’estrenarà el dimarts 20 de 
desembre a TV3 a l’espai  Sense Ficció, i que retrata la figura d’una dona amb 
un forta personalitat i un trajecte vital lligat íntimament a la història de 
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Barcelona durant el segle XIX. Dorotea de Chopitea va impulsar, invertint-hi 
tota la seva gran fortuna personal, la que es considera l’obra social més 
important de la Barcelona de la segona meitat del segle XIX. 
 
El documental, de 45 minuts de durada, és una producció de Media 3.14 (grup 
Mediapro) amb la col·laboració de l’Obra Social ”la Caixa”. El presenta la 
periodista Agnès Marquès i l’ha realitzat Jordi Dorca, amb guió de Jaume Grau 
i producció executiva de Joan Úbeda. Hi intervenen, per explicar els diferents 
vessants de la personalitat i l’obra de Dorotea de Chopitea, els periodistes 
Enric Calpena i Lluís Permanyer, els historiadors Dani Cortijo, Mercè Tatjer, 
Roser Nicolau i Carles Sudrià, els sacerdots José Arlegui i Nicolás Echave, i 
l‘arquebisbe de Barcelona, Juan José Omella.  
 
 
Una biografia lligada a la història de Barcelona 

 
La vida de Dorotea es desenvolupa gairebé en la seva totalitat a Barcelona, 
que viu una de les èpoques més convulses i apassionants de la seva història. 
El documental fa dos retrats paral·lels que s’entrecreuen:  el d’una ciutat 
immersa en canvis profunds del seu model econòmic, polític i urbà, que 
generen un alt grau de conflictes de tot ordre, i el d’una dona de l’alta burgesia 
barcelonina que viu en primera persona els canvis del seu entorn i que, com a 
resposta al conflicte, desenvolupa una acció social de molta envergadura 
arrelada en la seva profunda fe catòlica.  
 
L'obra impulsada per Dorotea s'insereix en el nou urbanisme de la ciutat, que 
creix en l'Eixample, més enllà de les muralles. Seguir les passes de Dorotea és 
una forma de conèixer, i entendre, els grans canvis socials, urbanístics i 
arquitectònics de la Barcelona del segle XIX. 
 

 

Un acció social moderna i eficaç  

 
Chopitea, nascuda a Santiago de Xile el 4 de juny de 1816, enguany ha fet dos 
segles, tenia una visió social molt moderna per a l’època en què va viure. Des 
de la base de la seva fe catòlica, va crear una extensa xarxa de suport als més 
desfavorits a causa de la revolució industrial que vivia la ciutat, i que va 
triplicar-ne la població en pocs anys: una gran quantitat d’hospitals, alguns 
d’ells infantils, col·legis, tallers professionals per ensenyar un ofici als joves i 
salas de asilo perquè les mares treballadores poguessin deixar-hi els fills petits 
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– la seva primera fundació –, que es poden considerar les primeres llars 
d’infants de l’Estat. 
 
L’anomenada mare dels pobres, i aquí rau la modernitat de la seva visió, volia 
que els ciutadans en situació de precarietat disposessin d’eines per poder-se 
guanyar la vida: crear estructures i no donar almoina. Més enllà de la profunda 
religiositat que sempre la va guiar, l’acció de Chopitea es caracteritzava 
sobretot per l’eficàcia gestora i per la utilitat pràctica, i imprescindible, dels 
equipaments que va fundar. El seu caràcter pioner marca el camí d’obres 
socials posteriors. 
 
Filla d’una família aristòcrata d’origen basc, va venir a Barcelona amb tres 
anys, quan els seus pares es van instal·lar a la ciutat. Als setze anys es va 
casar, contra la voluntat dels seus pares, amb Josep Maria Serra, també nascut 
a Xile de família catalana, i que després va ser un dels fundadors del Banc de 
Barcelona i de la Maquinista Terrestre y Marítima. Mare de sis filles, les 
bullangues i la crema de convents de 1835 la van convèncer de la necessitat 
de treballar a favor dels marginats, i dedicar els seus diners a l’educació de la 
joventut, filla de l’aleshores naixent classe obrera. Una de les seves frases més 
conegudes demana “reformar la joventut obrera. Si no es pensa en reformar la 
joventut obrera, no podem esperar res d’aquesta societat.” 
 
 
Un llegat immens a tot Barcelona: temples, escoles, hospitals i 

residències 

 

Dorotea de Chopitea va morir a Barcelona el 3 d’abril de 1891, als 75 anys, 
envoltada de les seves filles, dels gendres i néts, i havent dedicat gairebé tota 
la seva fortuna a les persones més necessitades. Les seves restes reposen al 
santuari de Maria Auxiliadora de Sarrià, que havia fundat ella mateixa. Per la 
capella fúnebre van passar milers de barcelonins, i les ordres religioses 
estaven d’acord que havia mort com una santa. El procés de beatificació es va 
iniciar l’any 1927, i en l’actualitat continua obert, postulat per la congregació 
salesiana. Chopitea va conèixer l’any 1882 l’obra de Sant Joan Bosco i dels 
salesians, i es va convertir en la gran benefactora d’aquesta congregació. 
Seguint els desitjos de Dom Bosco, va impulsar, amb la construcció d’una 
petita ermita, que s’acabés bastint un temple al Tibidabo dedicat al Sagrat Cor. 
El papa Joan Pau II va declarar-la Venerable el 9 de juny de 1983. 
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Per tal de celebrar el bicentenari i posar en valor a Dorotea de Chopitea, s’ha 
constituït la Societat bicentenari que porta el seu nom, i que vol recordar la 
seva obra, constituïda per diverses fundacions: 
 

• 5 temples, en col·laboració amb jesuïtes i salesians. 
• 15 escoles, amb aquestes mateixes congregacions, i altres com La 

Salle, les religioses del Sagrat Cor de Jesús i les Filles de la Caritat de 
Sant Vicenç de Paül. 

• 4 hospitals: el de Sant Joan de Déu, avui a Esplugues de Llobregat; el 
de Sant Rafael, que actualment és a la Vall d’Hebron; el del Sagrat Cor i 
el de Nens de Barcelona. 

• 7 residències, entre les quals l’Asilo, avui escola, de Sant Joan Baptista; 
el de Sant Rafael, ara Llar de Nens; la residència de Maria Reparadora, 
la de Maria Immaculada; els asilos del carrer de la Lluna i del Bon 
Consell, i el d’ancians del carrer Borrell, tots tres desapareguts en 
l’actualitat. 

 
El seu intens treball – afirmava que “a les hores que poc treballar per al 
proïsme, no em busqueu a les esglésies” – podria resumir-se en aquesta 
declaració seva: “exerciu la caritat per vosaltres mateixos, i més que les vostres 
almoines, doneu el vostre treball, la vostra persona, la vostra acció, que és part 
de la vostra vida, la vostra comoditat, el vostre temps i, si arriba el cas, la vostra 
salut. Això, això, és caritat cristiana. I donar simplement almoina, que és el que 
alguns creuen que és la major caritat, és la menor de totes les formes 
caritatives.” 
 
 

Més informació: 
Departament de Comunicació de la Obra Social ”la Caixa” 

Carles Marquès: 93 404 60 56 / 608 213 092 30 
cmarques@fundaciolacaixa.org 


