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La Casa Museu Verdaguer es presenta
des d’avui, Dia Mundial
de la Poesia, en quatre llengües
La Casa Museu Verdaguer comença el projecte d’internacionalització amb la
traducció de l’exposició permanent i part de les rutes literàries i del lloc web
El nou web en idiomes proporciona rutes literàries estables en francès i anglès i les
10 rutes habituals en català i castellà
El Dia Mundial de la Poesia és el dia escollit per la Fundació Jacint Verdaguer per posar
en marxa el projecte d’internacionalització de la Casa Museu. Aquest primer pas, ha
comportat la traducció de bona part dels continguts digitals i exposats –fins ara només en
català- al castellà, l’anglès i el francès.
Avui, des de Folgueroles, des de la casa d’infantesa, es projecta un poeta de dimensió
nacional i universal. Aquesta obertura a diverses llengües ha de contribuir a la divulgació
del poeta i la seva figura, tot ampliant i eixamplant el públic que visita la Casa Museu i
reforçant-ne les possibilitats de lectura i d’estudi.
L'exposició permanent
El visitant de la Casa Museu podrà optar a partir d’ara entre llegir els continguts de
l’exposició en català o bé fer ús de les tauletes digitals que proporcionen els continguts en
castellà, francès i anglès. Així mateix, l’audiovisual també podrà visionar-se en les quatre
llengües.
El web www.verdaguer.cat
La pàgina web es presenta en quatre llengües i proporciona continguts específics en
castellà, francès i anglès. La tria de continguts respon a una doble funció: facilitar material
a estudiosos que s’apropen a la figura de Verdaguer i obrir l’oferta turística de la Casa

Museu a nous visitants i turistes estrangers.

Les rutes literàries
L’obertura a nous públics es consolida a partir d’una oferta turística estable de rutes
literàries per conèixer la casa d’infantesa, el poble de Folgueroles i els llocs vitals del
poeta a la ciutat de Vic. Les rutes a la ciutat de Vic es programaran gràcies a la
colꞏlaboració amb Vic Turisme.

