
                                                   Pla de Treball 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pla de Treball 2016 

 

 

 



 

                                                 Pla de Treball 2016 

 

2 

 

Índex 

Índex ............................................................................................................................................. 2 

1. Presentació ........................................................................................................................... 3 

2. Conservació .......................................................................................................................... 4 

3. Àmbits de treball ................................................................................................................. 4 

Recerca i innovació .................................................................................................................... 4 

Produccions .............................................................................................................................. 4 

Educació ................................................................................................................................... 5 

Formació .................................................................................................................................... 5 

Verdaguer Edicions ................................................................................................................. 5 

Turisme .................................................................................................................................... 6 

Exposicions ............................................................................................................................... 6 

4. Agenda d’activitats .............................................................................................................. 7 

5. Comunicació ....................................................................................................................... 11 

6. Pressupost .......................................................................................................................... 12 

 

 

 

 

 

 



 

                                                 Pla de Treball 2016 

 

3 

 

1. Presentació 

El Pla de Treball 2016 presenta el repte i la responsabilitat de fer balanç dels 10 primers 

anys de la fundació que es va crear el mes de desembre del 2006. Una figura jurídica que 

va néixer amb la voluntat d’ampliar el camp d’actuació de l’organisme autònom de gestió 

del Patronat de la Casa Museu Verdaguer assumint la responsabilitat de conservar i 

difondre el patrimoni Verdaguer recollint la importància de la tradició i apostant per la 

promoció i la divulgació de la figura i l’obra del poeta més enllà de l’àmbit geogràfic local i 

comarcal. 

El 2016, per tant, serà el moment de fer balanç de la idoneïtat del projecte, trobar 

mecanismes de millora en l’àmbit administratiu, valorar el compromís institucional amb 

aquest projecte d’abast  nacional i reconduir i o ampliar els àmbits d’actuació del projecte. 

És un any significatiu perquè encetem grans projectes com la creació dels Premis 

Verdaguer que tenen la voluntat de garantir la recerca des de l’acadèmia i estimular la 

creació en torn a la figura del poeta. 

Es treballarà en la coproducció del Musical Verdaguer amb l’Ajuntament de Vic i també 

en la presentació de la Cantata Canigó per iniciativa de Recercat amb la col·laboració de 

l’EMVIC i la Bressola. 

Des de Verdaguer Edicions continuarem treballant amb nous llibres i procurarem ajustar-

nos a l’edició de dos nous títols per any. 

Volem mantenir la qualitat en destinació turística SICTED, ampliant complicitats amb nous 

agents del sector i amb noves propostes. 

Procurarem satisfer les necessitats i els nous reptes del sector educatiu potenciant les 

directrius que es marquen des del Departament d’Educació per plantejar propostes des 

del marc competencial. I també sessions formatives per a adults. 

Continuarem fent una oferta d’activitats al llarg de l’any estant alerta de les activitats que 

puguin ser d’interès pel públic verdaguerià i en especial durant la Quinzena Literària 

2016 que enguany es destinarà a la relació de Llull i Verdaguer. 

Explorarem les relacions en l’àmbit internacional participant en trobades europees i 

creant, a través d’Espais Escrits, un marc de relació entre els centres patrimonials de l’arc 

Mediterrani Europeu. 

Finalment procurarem donar unitat a la marca de l’entitat i incidirem i avaluarem la nostra 

capacitat d’incidència des de les plataformes digitals. 

Treballarem amb la divisa de celebrar, el 2017, els 50 anys de la inauguració de la Casa 

Museu Verdaguer´. 
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2. Conservació 

A nivell general les accions previstes són: 
 
- Manteniment genèric de l’edifici. 

 
- Millora de la il·luminació la segon pis. 

 

3. Àmbits de treball 

Recerca i innovació 

- Creació del Premi Verdaguer de Recerca i Assaig. 
 
- Encarregar un estudi d’història cultural sobre la Recepció de Verdaguer durant el 

franquisme per emmarcar la futura exposició dels 50 anys de la inauguració de la 
Casa Museu Verdaguer. 
 

- Com a seu patrimonial de l’Ecomuseu del Blat participarem en el grup de treball de la 
Càtedra d'Agroecologia i Sistemes Alimentaris   UVIC-UCC per a la creació d’un ens gestor 
i per explicar “La Vida a pagès al poble de Folgueroles”. 
 

- Redacció d’un pla d’acció per al 2017 en què celebrarem el cinquantenari de l’obertura 
de la Casa Museu Verdaguer. 
 

- Fer el seguiment  dels estudis per e la futura edició OCEC de: Roser de tot l’any i  Santa 
Eulàlia . 

 
- Col·laboració amb els actes de RECERCAT que organitzen l’IRMU i el CEPC 

 

Produccions 
 

- Promoure i participar en la producció del Musical Verdaguer conjuntament amb 

l’ajuntament de Vic i la fundació L’Atlàntida Centre d’Arts escèniques d’Osona. 

- Participar en la Cantata Canigó amb Tradicionàrius, EMVIC i la Bressola de 

Perpinyà. 
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Educació  
 

- Programar l’Oferta Educativa 2016-2017. 
 

- Coordinar el projecte Poemes de cor per a l’aprenentatge de la lectura de poemes en 
el marc del Pla d’impuls a la lectura de l’escola de Folgueroles. 

 
- Participació en el projecte Clàssics Catalans al vostre club de lectura  que organitza el 

servei de Biblioteques junt amb Espais Escrits amb el llibre: En defensa pròpia. 

Formació  

- Curs d’aprendre a dir poesia a càrrec de Lluís Soler 

Verdaguer Edicions  
 
Pensen portar a terme les accions següents: 
 

- Flors de Calvari de Jacint Verdaguer a cura de M. Àngels Verdaguer. S’ha 
endarrerit. El mes de març entra a la impremta, a les llibreries maig 2016. 
 

- Dins  la col·lecció Obra Completa en Edició Crítica (OCEC)  s’editarà en paper i en 
digital el llibre Al cel de Jacint Verdaguer a cura de Pere Tió. Tasques que es 
realitzaran per a l’edició d’aquest volum: Correcció d’originals, maquetació prèvia, 
coordinació editorial, maquetació final, disseny de coberta, revisió de maqueta, 
impressió i comunicació. Entra a producció pel maig 2016. Tardor-hivern 
publicació. 
 

- Dins  la col·lecció Obra Completa en Edició Crítica (OCEC)  s’editarà en paper i en 
digital el llibre Santa Eulàlia de Jacint Verdaguer a cura de Francesc Codina. 
Tasques que es realitzaran per a l’edició d’aquest volum: Correcció d’originals, 
maquetació prèvia, coordinació editorial, maquetació final, disseny de coberta, 
revisió de maqueta, impressió i comunicació. Lliurament original setembre 2016. 
 

- Dins  la col·lecció Univers  es reeditarà la biografia Jacint Verdaguer poeta per a 
un poble a cura de Ricard Torrents. Tasques que es realitzaran per a l’edició 
d’aquest volum:  Correcció d’originals, maquetació prèvia, coordinació editorial, 
maquetació final, disseny de coberta, revisió de maqueta, impressió i comunicació. 
Lliurament original setembre 2016 (edició 2017). 
 

- Dins  la col·lecció Univers  es valorarà l’edició d’ Oir Canigó de Jacint Verdaguer per 
Lluís Soler. S’encarregaria a diversos autors que fessin breus articles sobre 
escoltar poesia/ Canigó. Cal veure la viabilitat de la proposta.  
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Turisme 
 

- Participació a través del Consorci de Turisme d’Osona en la campanya 

Gastromuseu’s Osona 2016. 

- Participació junt amb les altres seus de l’Ecomuseu del Blat en un estand del 

Mercat del Ram  

- Crear un paquet turístic que inclogui: Folgueroles, Vic, la Gleva i Vinyoles. 

- Promoure l’Oferta turística i en especial les rutes literàries a Folgueroles el segon 

diumenge de mes. 

- Continuar la promoció de paquets turístics com FENT PAÍS. 

- Actualitzar el distintiu SICTED. 

 
Exposicions 

 
- Inaugurar l’exposició Dos creadors: Perejaume Verdaguer. Data per determinar. 

 
- Treballar amb xarxa amb el MHC. 

- Participar del projecte de la Casa Verdaguer de Literatura de Vil·la Joana. 
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4. Agenda d’activitats 

 
Gener 
Dia 18: Presentació Maleïda llibreria La Impossible de Barcelona 

 
Febrer  
Dia 16: Presentació Maleïda al CEC de Barcelona 
Dia 19: Recital: Lluís Soler diu Canigó 

  
Març 
Celebració  del Dia Mundial de la Poesia 
Inauguració l’exposició Dos creadors: Verdaguer Perejaume .Data per determinar 
Dia 10: Presentació Maleïda a l’Ateneu Santfeliuenc de Sant Feliu de Llobregat 

 
Abril 
Dies: 15,16 i 17 d’abril: Gastromuseus 
Dia 20: Presentació Maleïda al Centre Excursionista de Gràcia 
Dia 23: Parada a la fira de Vic junt amb Òmnium Cultural d’Osona 
Dia 24: Celebració Sant Jordi a la Casa Museu Verdaguer 
Dia 30: Exhibició de “ A les envistes del Ter” a la carpa de Recercat de la ciutat de Vic 
 Presentació APP “Mapa Literari” 
 Canigó una història gegant 

 
Maig  
Dia 1: Ruta Literària Recercat 
 

Quinzena Literària 2016 
DIMARTS, 17 DE MAIG 

A 2/4 de 9 del vespre al teatre l’Atlàntida de Vic 
CONCERT 
Cantata Canigó  
Veu: el cor de l’EMVIC, la coral Brusquina i alumnes de Secundària d’Osona, del Ripollès i 
de Catalunya del nord dirigits per Pere Sellarès i Sebastià Bardolet. Música: Gots de Tuba i 
direcció de Xavier Capdevila 
Organitza Recercat amb la col·laboració de l'EMVIC i la Fundació Jacint Verdaguer 
 

DIVENDRES, 20 DE MAIG 

RECITAL DE POESIA  
Poemes de cor: Amic i Amat 
A càrrec dels alumnes de l’escola 
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A les 7 del vespre  
PRESENTACIÓ DE L’EXPOSICIÓ 
Dos creadors. Verdaguer Perejaume 

 
A les 8 del vespre. Casa Museu Verdaguer  
PRESENTACIÓ 

Maleïda. L’aventura de Jacint Verdaguer a l’Aneto de Bernat Gasull a càrrec de 
l’autor i de Xevi Roviró del Centre Excursionista d’Osona  
 

DISSABTE, 21 DE MAIG 

A 2/4 d’11 del matí. Centre Cultural 
Reunió plenària de la Societat Verdaguer 
 
A les 12 del migdia. Centre Cultural 
CONFERÈNCIA 
El Llibre d’amic e amat i l’experiència mística de Blaquerna a càrrec de Joan Santanach, 
professor de la UB i comissari de l’any Llull 
Breu mostra de cant  a càrrec del Cor d’homes de Folgueroles dirigit per Sebastià Bardolet 
 
A les 5 de la tarda. Itinerant 
ARBRE DE MAIG 
 
A 2/4 de 10 del vespre. Centre Cultural  
ESPECTACLE:  
Cos a Cos. El Llibre d’Amic i Amat de Llull, les Perles de Verdaguer i el Llibre 
d’amic de Vinyoli a càrrec de Biel Mesquida, Pepa López i Carme Callol 
 

DIUMENGE, 22 DE MAIG 

De 10 a 2 del migdia 
Mercat del Llibre Vell de Poesia  
De 2/4 d’11 a 12 del matí 
Concurs de Rams, Missa solemne, Ofrena floral, Ballet de Folgueroles i altres 
danses 
A continuació. Jardins de Can Dachs 
Parlament d’homenatge a Verdaguer 
a càrrec de la M. Hble. Francina Armengol i Socias presidenta del govern de les illes 
Balears, i l’Il·lm. Sr. Carles Baronet, alcalde de l’Ajuntament de Folgueroles 
 
A les  4 de la tarda. Centre Cultural 
AUDICIÓ:  

Tastets musicals a càrrec dels alumnes de l’aula de Folgueroles associada a l’EMVIC 

 
A  les  6 de la tarda. Jardins de Can Dachs 
CONCERT:  
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Band The Cool Ensamble dirigits per Lluís Casals 
Lliurament de premis del Concurs de Rams  
A continuació a la Sala de Plens presentació de la maqueta: La plaça del meu poble 
d’Albert Teixidó 
 
DIVENDRES, 27 DE MAIG 

A les 8 del vespre. Casa Museu Verdaguer  
PRESENTACIÓ:  
Flors del Calvari  
A càrrec de Ramon Pinyol, professor de la Universitat de Vic i de  M. Àngels Verdaguer  
curadora de l’edició 
 

DISSABTE, 28 DE MAIG 

A les 5 de la tarda. Ermita de la Damunt 

FLORS DEL DESVARI 

Trobada de lectures i improvisacions poètiques i musicals 

Música: Jordi Rallo (percussió), Sébastien Roueche (kazoo, arpa de boca, guitarra i pedal 
d’efectes)i Marçal Ayats (violoncel) 
Veus: Àngels Gregori, Maria Sevilla i Maria Cabrera 

Presenta Biel Barnils 
 

DIUMENGE, 29 DE MAIG 

Inscripcions i sortida 2/4 de 9 del matí. Plaça Verdaguer 

CAMINADA POPULAR PELS LLOCS VERDAGUERIANS DE LES GUILLERIES 

A 2/4 d’11 del matí al Pla de les Bruixes de Sant Feliuet 
Esmorzar i lectura poètica  

A 2/4 d’1 del migdia. Ermita de La Damunt 
Cloenda i lectura poètica 

 
A la 1 del migdia. Prats de la Damunt 
NOVA SABA PER AL PI DE LES 3 BRANQUES 

Parlaments a càrrec de xxx 

Representació del poema «El Pi de les 3 Branques», a càrrec de la Colla jove del grup 
de teatre L’Atlàntida 
 
Tarda 
A 2/4 de 6 de la tarda a l’església del santuari de la Gleva (Les Masies de Voltregà) 
CONCERT:Verdaguer 
Orgue: Abel Miró 
Veu: Clara Arderiu Masó 
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Juny 
 

DIUMENGE 5 DE JUNY 

A les 11 del matí. Font del Desmai 
Acte Poètic. Organitza Patronat d’Estudis Osonencs 

 
Juliol 
Dia 6: En el marc de l’Escola de Jocs tradicionals  organitzat per l’Anònima de Jocs 
Tradicionals amb la col·laboració de l’ajuntament de Vic es presentarà un espectacle per 
determinar. 

 
Agost 
Ruta Literària capvespre : Llocs Verdaguer de Folgueroles 

 
Setembre 
Dia 25 : Viu el Parc  
Jornades europees del Patrimoni. Jornada de Portes obertes 

 
Octubre 
 
Novembre 
 
Desembre 
Dia 17: Presentació Musical Verdaguer 
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5. Comunicació 

En aquest àmbit explorarem noves estratègies comunicatives que ens ajudin a situar-nos 

en una entitat de referència en front al món global. 

Elaboració d’un marc estratègic que ens permeti difondre les nostres activitats i fidelitzar 

el públic i ser presents amb continguts de qualitat a la xarxa i en el mateix museu. 

- Gravacions en streaming per poder tenir a l’arxiu totes les conferències que es fan 
a la Casa Museu. 
 

- Incidir més en Instagram. 
 

- Millorar galeries de fotos 
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6. Pressupost  

 

INGRESSOS PREVISTOS 2016         

1. Activitats 22.500,00 €       

Venda llibres, entrades i merchandising 15.000,00 €       

Serveis Difusió Literària 7.500,00 €       

2. Subvencions i patrocinis 109.485,00 €       

Subvencions Oficials a l'Activitat 21.985,00 €       

Subvencions Oficials 30.500,00 €       

Aportacions Privades 50.000,00 €       

Donacions  2.000,00 €       

Altres ingressos 5.000,00 €       

TOTAL  131.985,00 €       
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DESPESES PREVISTES  2016 

Activitat - 
Venda 

Activitat - 
Serveis 

Despeses 
Gen. Total 

1. Aprovisionaments 4.500,00 € 1.125,00 € 1.875,00 € 7.500,00 € 

2. Reparacions i conservació   4.000,00 € 8.000,00 € 12.000,00 € 

3. Altres despeses d'explotació 15.000,00 € 27.000,00 € 13.785,00 € 55.785,00 € 

Comunicació 
 

    7.185,00 € 

Verdaguer Edicions       11.000,00 € 

Recerca i estudi       3.100,00 € 

Agenda activitats       500,00 € 

Quinzena literària       11.000,00 € 

Verdaguer Musical       8.000,00 € 

Educació i formació       11.000,00 € 

Turisme       3.000,00 € 

Correus, missatgeria, dominis       1.000,00 € 

4. Despeses de personal 6.976,30 € 27.890,25 € 10.133,45 € 45.000,00 € 

5. Ajuts, premis, etc.   3.000,00 €   3.000,00 € 

6. Despeses per regularització d'impostos (IVA)     8.000,00 € 8.000,00 € 

7. Amortització de l'immobilitzat i adquisicions       700,00 € 

TOTAL        131.985,00 € 
 

Detall del pressupost aprovat pel patronat FJV 19.11.2015 
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