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Amics de Verdaguer és una associació 
que vetlla per la memòria i la difusió de 

la vida i l’obra de Jacint Verdaguer. 
Té la seva seu a la Casa Museu 

Verdaguer al carrer Major, 7 
de Folgueroles.

La primera vegada que surt publicat el 
nom de l’associació Amics de 
Verdaguer va ser a la revista Destino 
quan es preparaven els actes de 
celebració dels 50 anys de la mort del 
poeta Jacint Verdaguer.
L’associació va fundar la Festa
Verdaguer que des de 1952 se celebra 
anualment la segona quinzena del mes 
de maig a Folgueroles. La idea de la 
creació de la Casa Museu Verdaguer, 
que l’any 1936 havia quedat aturada per 
la guerra civil, va ser represa per
l’associació que va promoure la compra 
de l’actual Casa Museu, inaugurada el 
1967. 
Des de l’any 2007 Amics de Verdaguer 
representa un terç de la junta del 
Patronat que gestiona la Fundació 
Jacint Verdaguer.

Més informació www.verdaguer.cat

Quota: Soci numerari 20 € anuals

Nom i cognoms ___________________
________________________________
_______

Adreça postal ____________________
________________________________
___________

Adreça electrònica ________________
________________________________

Telèfon ________________________

Dades bancàries 

En compliment de la LOPD, 15/1999 de Protecció de Dades 
de Caràcter Personal, les dades del present document seran 
incorporades als sistemes automatitzats i no automatitzats, 
propietat de Fundació Jacint Verdaguer, amb la finalitat de 
gestionar, facturar i fidelitzar al client. El sol·licitant pot 
exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i 
oposició dirigint-se per escrit a l’adreça de Fundació Jacint 
Verdaguer, Major, 7 08519-Folgueroles (Barcelona) o per 
e.mail amics@verdaguer.cat

· Participar activament en un projecte 
cultural de país

· Fomentar i difondre el coneixement de 
la figura i l’obra de Jacint Verdaguer

· Col·laborar a preservar i enriquir els 
fons de la Casa Museu

· Entrades i visites guiades gratuïtes

· Descomptes en espectacles i cursos 
que es programen a la Casa Museu 
Verdaguer

· Descomptes a la llibreria de la Casa 
Museu Verdaguer

· Invitacions en actes especials que es 
programin entorn de Verdaguer

· Visites culturals

· Informació periòdica de les activitats 
que s’organitzen entorn de Verdaguer

Història

Ser soci què vol dir

Què oferim?
IBAN

Entitat

Compte Corrent

Oficina DC


