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1.Presentació
L’exercici de 2013 s’ha caracteritzat per ser un any de fortes restriccions econòmiques
derivades d’uns dràstica reducció en la previsió d’ingressos per part de la Generalitat que ens
porta a una xifra del 60%1 . Davallada que s’ha intentat pal·liar demanant ajudes a altres ens
públics i privats que ens han permès acabar l’exercici amb una certa normalitat, tot fent ús
d’estalvis per poder afrontar els retards i les incerteses en els pagaments.
Malgrat aquest problema, que esperem que sigui transitori, la Fundació Jacint Verdaguer ha
donat un pas molt important en la seva trajectòria amb la creació de Verdaguer Edicions .
Els patrons de la Fundació Jacint Verdaguer han assumit la responsabilitat i el risc de crear i
sostenir una empresa editorial que difongui i publiqui l’obra literària d’un dels poetes catalans
més significatius per a la nostra cultura. La Fundació destinarà recursos humans i un
pressupost anual a l’edició de llibres. Les decisions no estaran subjectes només a les lleis del
mercat; sinó a criteris de servei al lector, l’investigador i el país; això no obstant, es treballarà
amb eficiència per tal d’ajustar la producció a les possibilitats de venda. A través de les xarxes
socials es cercaran els lectors potencials i s’estimularà el patrocini privat per a cada un dels
volums que s’editin. La il·lusió que hem posat en el projecte i la bona rebuda de la iniciativa
ens porta a editar amb la màxima cura. Comptem amb un bon equip de professionals que
treballen externament amb eficiència la qual cosa ens permet treure al mercat una edició
acurada i competitiva. L’editorial, que publicarà exclusivament l’obra de Verdaguer i sobre
Verdaguer, contempla dues línies: la col·lecció Obra Completa i la col·lecció Univers.
Hem endegat nous projectes de recerca i de col·laboració amb la UVic, hem participat en una
dotzena d’actes i jornades a dins i a fora de la geografia catalana. L’exposició Caritat, un llibre
almoina ha girat en 10 localitats. Hem estat portada dels diaris d’àmbit local, nacional i estatal
i hem tingut un programa especial a l’espai Terra de TV3.
Pel que fa al públic, el nombre de visitants de la Casa Museu s’ha reduït; en canvi les Rutes
Literàries han augmentat respecte als dos anys anteriors, especialment en el darrer trimestre
de l’any. Resultats que no són aïllats sinó que segueixen, en general, la tendència del públic
dels equipaments museístics del país. Volem destacar, però, el creixement sostingut del
públic virtual que amb la web oficial i altres webs de projectes supera les 20.000 visites. Això
vol dir que per a cada visitant presencial en tenim 4 de virtuals. La xifra és molt significativa
denota que la presència activa i continuada a la xarxa està donant bons resultats.
Ha estat un any ple d’activitats en què s’han organitzat un total de 32 actes sobre Verdaguer
al municipi distribuïts entre: exposicions (2), presentacions de llibres(4), conferències (2),
concerts (4), recitals poètics, caminades, espectacles...etc.
Ens satisfà enormement haver pogut comptar amb la visita del Molt Honorable President de
la Generalitat de Catalunya ,Il·lustríssim Sr. Artur Mas el qual durant la visita a la Casa Museu
Verdaguer va escriure els mots següents al llibre d’honor:
«Verdaguer pot servir d’inspirador dels anhels nacionals dels catalans»
Tot un repte que procurarem assumir amb la màxima responsabilitat perquè, en definitiva,
som un recurs cultural que tenim la missió servir a la comunitat que ens ha creat, ens acull i
ens necessita.
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ILC ( 2012: 31241,60€/ 2013: 15892,00€) Servei de Museus ( 2012: 4.966,00 €/ 2013: 0€) ICIC/ CCCPT (
2012: 9.390,00 €/ 2013: 3698,00 €)
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2. Conservació
Edifici
La Casa Museu Verdaguer està en un bon estat de conservació. El mes de maig , degut a unes
pluges torrencials, hi va haver un problema amb la canalera de la façana que va fer saltar
l’alarma i va requerir reparar la canal de la façana. Un cop parlat amb els veïns i l’arquitecte
municipal es va valorar que no calia fer-hi cap altra intervenció.
Es va instal·lar un paraigua per parar el sol al terrat i així poder aprofitar l’espai per activitats.
Es va crear El racó del poeta. Una mena de paravent o pissarra articulada per a suggerir
accions interactives al visitant.
S’ha estrenat una taula per a reunions.
S’ha comprat un side nou perquè s’havia espatllat.
S’ha comprat un disc dur extern.
Espais Escrits ha fet l’aportació d’una impressora nova i la vella s’ha cedit al Casal d’avis.

Fons
El fons de la biblioteca s’ha incrementat el 2013 amb els següents exemplars:
Adquisicions en el Mercat del Llibre Vell de Poesia
Verdaguer, Jacint. L’Atlantide. Savine, Albert [traductor]. Librairie Léopold Cerf. Paris,
1883 (Versió bilíngüe català-francès)
Verdaguer, Jacint. «Recort Necrológich del Excm. Sr. D. Joaquím Rubió y Ors», dins
Sessió pública inaugural de la real Academia de Buenas Letras de Barcelona. Imprenta
de la Casa Provincial de Caridad. Barcelona, 1902
Recort del Santuari de la Gleva. Estampa «La Hormiga de Oro». Barcelona, 1906
Altres títols destacats
Bernal, M. Carme. Eulàlia Anzizu. Eumogràfic. Barcelona, 2013
Comas, Antoni. Grans personalitats de la literatura catalana. La Caixa. Barcelona, 1982
Folgueroles recorda Verdaguer, CXLVI aniversari del seu naixement. Carreres i Péra, J.,
Font i Suriñach, J. [coords.] Ajuntament de Folgueroles, 1991
Fontbona, Francesc. Les joies dels nostres museus. Diputació de Barcelona, 2009
García Ramos, María Dolores. Casas Museo de recreación de ambientes. UNED.
Córdoba, 2013
Llanas, Manuel. L’Edició a Catalunya: el segle XIX. Gremi d’Editors de Catalunya, 2004
Mossèn Cinto, mar enllà. Museu Ramon Pané. Badalona, 1996
Pagès i Cassú, Ramon. Un país que fa camí. CCG Edicions. Girona, 2012
Pagès i Cassú, Ramon. 500 raons per parlar català. CCG Edicions. Girona, 2011
Pinyol i Torrents, Ramon. Verdaguer revaluat. Universitat Ramon Llull; Càtedra
Verdaguer, 2013
Ribera i Icart, Teresa. A cops de mall. Cal Siller. Prats de Lluçanès, 2012
Segalés, Joan. Serraller i bandoler. Ventall. Girona, 2013
Sala, Toni. Notes sobre literatura. Empúries. Barcelona, 2012
Solà, Lluís. La paraula i el món. L’Avenç. Barcelona, 2013

Torras i Bages, Josep. Dulcis Amiticia. Tipologia balmesiana. Vic, 1926
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Verdaguer, Jacint. La Pomerola.Primavera Torrents, Ricard; Verdaguer, M. Àngels
[coord.] Verdaguer Edicions. Folgueroles, 2013 [Jacint Verdaguer. Obra Completa.
Sèrie B, 30] Volum amb el que Edicions Verdaguer inicia la seva singladura en el món
editorial.
Vilamala, Joan. Cançons, auques i badalls. Pagès, 2013
Audiovisuals
Llibretes d’excursions pirenaiques de Verdaguer. Disc òptic amb 217 imatges JPEG,
digitalitzades per la Biblioteca de Catalunya, de les
Canigó 125 veus [DVD]
Ballades a la Damunt [CD] Cobla Jovenívola de Sabadell. Audiovisuals de Sarrià.
Barcelona, 2009
Rau, Rau [CD] Anna Maluquer (Big Band Valona) Tinta Invisible. Barcelona, 2012
Voleu que jo us la cante?. Jacint Verdaguer. Flashmob enregistrada a la plaça
Verdaguer. Festes Verdaguer 19 de maig de 2013

Memòria 2013

3.Àmbits de treball
Recerca i Universitat
S’ha continuat treballant en estreta col·laboració amb la Càtedra Verdaguer d’Estudis Literaris
de la UVic i la Societat Verdaguer.
S’ha preparat la Ruta Literària Verdaguer al Canigó amb la traducció al francès a càrrec de
Núria Camps i la revisió dels textos d’Annie Unland i locucions de Claude Carcenac de la UVic.
Una ruta que es troba www.mapaliterari.cat i que properament es podrà descarregar en APP.

Educació i Formació
S’han establert vies de col·laboració amb la UVic en l’àmbit de formació continuada, en
treballs de pràctiques, en treball de Final de Grau i projectes Innova. S’han presentat
projectes que es concretaran properament.
S’ha preparat l’Oferta Educativa 2013-2014 que s’ha tramès en format digital a les escoles.
S’ha creat un nou espai educatiu dins el museu, el Racó del poeta .
S’ha editat un Joc de Pistes Verdaguer adreçat tant a públic familiar com a les escoles i
centres educatius.

Turisme
S’han fet propostes turístiques a FENT PAÍS
S’ha renovat la distinció del SICTED 2013.
S’ha enviat una proposta turística a diverses agències durant el mes de febrer.
S’ha reeditat el tríptic de la Casa Museu.

Verdaguer Edicions
És l’editorial de la Fundació Jacint Verdaguer s’ha creat amb el propòsit de garantir la lectura
de l’obra de Jacint Verdaguer, sobre el text establert i anotat per acreditats estudiosos de
la Societat Verdaguer, i de posar l’obra del poeta, amb la seva significació nacional i universal,
a l’abast de tots els lectors d’avui.
El servei editorial realitzat durant aquest any l’han fet possible les dues persones que
treballen a la Fundació Jacint Verdaguer amb el suport i la complicitat dels patrons de la
fundació, l’expertesa sobre Verdaguer que hi aporta la Càtedra Verdaguer d’Estudis Literaris
de la UVic i la Societat Verdaguer, la coordinació editorial a càrrec de Carlota Torrents, que ja
havia treballat en l’edició de l’obra de Verdaguer anys enrere, Neus Chordà Comunicació i
l’equip de Qüestions.cat.
S’ha donat d’alta un nou epígraf d’IAE (edició de llibres) i s’ha sol·licitat a l’Agencia Espanyola
del ISBN un codi ISBN El disseny de la marca Verdaguer Edicions ha estat creat per
Eumogràfic d’acord amb les altres marques de la fundació. S’han editat postals promocionals,
s’han redissenyat a nivell gràfic la col·lecció Obra Completa.
S’ha creat www.verdagueredicions.cat i s’ha obert un compte a facebook i un a twiter.

Publicacions
S’han editat 5 títols en digital a partir dels títols següents editats en paper per Eumo:
JACINT VERDAGUER Dos màtirs de ma pàtria, o sia Llucià i Marcià a cura de Ricard Torrents
(1995)
JACINT VERDAGUER Sant Francesc a cura d’Isidor Cònsol (2001)
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JACINT VERDAGUER L’Atlàntida a cura de Pere Farrés (2002)
JACINT VERDAGUER Pàtria a cura de Ramon Pinyol (2002)
JACINT VERDAGUER Barcelona a cura de Francesc Codina (2006)
S’ha editat un nou volum de l’Obra Completa en paper i en digital:
JACINT VERDAGUER La Pomerola. Primavera a cura de Ricard Torrents i M.Àngels Verdaguer

Presentacions
13 de setembre es va fer la presentació de Verdaguer Edicions en el marc de la Setmana del
Llibre en Català Avda. de la Catedral Barcelona.
15 de novembre presentació de Verdaguer Edicions i de La Pomerola. Primavera a la Casa
Museu Verdaguer de Folgueroles.
22 de novembre presentació de Verdaguer Edicions i de La Pomerola. Primavera a la llibreria
Empúries de Girona.

Distribució i comercialització
S’ha realitzat un estudi de quins eren els distribuïdors més adequats per al nostre projecte i
,finalment, s’ha acordat de treballar amb Nus de Llibres per a la distribució en paper i amb
Edicat per a la distribució digital.( Vegi’s Memòria Verdaguer Edicions 2014)

Exposició: Caritat, un llibre almoina
La gira de l’exposició Caritat, un llibre almoina iniciada el mes de novembre de 2011 ha
continuat la seva itinerància i s’ha exhibit a 9 biblioteques de la província de Barcelona i ha
quedat instal·lada al Centre Blanquerna de Madrid on romandrà fins a finals del mes de gener.
5.03.13/1.04.13
Biblioteca Dos Rius. Torelló
5.04.13/29.04.13
Biblioteca Ateneu Les Bases. Manresa
6.05.13/30.05.13
Biblioteca Sant Adrià. Sant Adrià del Besos
5.06.13/30.06.13
Biblioteca Pere Calders. Viladecavalls
4.07.13/28.07.13
Biblioteca Sant Ildefons. Cornellà
1.08.13/29.08.13
Biblioteca Verge de Montserrat. El Bruc
4.09.13/29.09.13
Biblioteca Valentí Almirall. El Papiol
3.10.13/29.10.13
Biblioteca Sant Pere Almató. Sant Feliu Sasserra
4.11.13/26.11.13
Biblioteca Central . Terrassa
1.12.13/30.01.14
Biblioteca Centra Cultural Blanquerna. Madrid
www.caritatverdaguer.cat

Altres projectes
S’ha celebrat el concurs Paraula de poeta, paraula d’aprenent organitzat conjuntament amb
el Centre Per la Normalització Lingüística d’Osona. Ha consistit en un concurs de relats curts a
partir d’una paraula extreta d’un text literari de Jacint Verdaguer. Els concursants hi
participaven a través de: facebook.com / fjverdaguer. La presentació del concurs es va fer
coincidir el 21 de març Dia Mundial de la Poesia. El veredicte es va fer públic el 13 de maig. Hi
havia dues categories: Premi Facebook al text més votat a aquesta pàgina pels usuaris i el
Premi jurat. Hi van participar 125 alumnes del CPN LO a través del blog del centre i 13 a través
del facebook. El resultat ha estat positiu però potser la plataforma facebook no va ser del tot
adequada.
Durant el mes de maig vam ser La casa del mes en el fòrum Ploma del Què Llegeixes?
organitzat per la ILC i Espais Escrits . Hi van participar 17 persones.
Coincidint amb l’obertura del Born. Centre Cultural, l’11 de setembre del 2013, Espais Escrits
té una presència permanent al centre amb un tòtem de dues cares. En una cara s’hi pot veure
el mapa dels països catalans i les diverses rutes literàries. I, en l’altra cara, hi ha les diferents
imatges dels autors associats amb el centre que els vetlla.
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4. Agenda d’activitats
QUINZENA LITERÀRIA2013.FESTA VERDAGUER
Crònica del primer cap de setmana
«Verdaguer pot servir d’inspirador dels anhels nacionals dels catalans»
El president Mas va deixar escrites aquestes paraules en el llibre d’honor de la Casa Museu
Verdaguer, després d’haver visitat la casa del poeta i d’haver comprovat com al voltant de la
festa s’hi havia aplegat una multitud de gent anònima que se sentia unida a la causa
nacionalista.
El primer acte del cap de setmana va ser la presentació de En defensa pròpia a càrrec de la seva
curadora, Lluïsa Plans. L’acte va comptar amb una notable assistència de públic; fins al punt
que alguns assistents van haver de seguir dempeus, des de la botiga de la Casa Museu, les
lectures i les paraules de presentació.
El dissabte, va començar amb l’assemblea de la Societat Verdaguer en la qual es va parlar
àmpliament del projecte de l’edició de les Obres Completes de Jacint Verdaguer a càrrec de
Verdaguer Edicions. A continuació, el professor Roger Canadell va pronunciar una interessant
conferència sobre l’obra literària d’Anselm Clavé en relació a una excursió que va realitzar per
la Catalunya Central a mitjan segle XIX. La Sala de Plens també va quedar plena de gom a
gom.
A la tarda, els actes es van començar a l’Escola amb la inauguració de l’exposició Som hereus
de la Llengua de Verdaguer que recollia diverses activitats realitzades pels nens en torn de
l’obra del poeta; però en especial el poema «So barretinaire». La corrua per anar a tallar l’arbre
es va formar a la sortida de l’escola i després de llegir els poemes de les plaques al carrer
Vilanova de Sau es va anar cap a la Font Trobada on es va tallar , segurament, el pollancre més
llarg des de l’inici d’aquesta tradició a Folgueroles (1987). Tant alt era l’arbre que, en arribar a
la plaça, es va haver d’escapçar un tros. Després de pelar-lo, amb la participació de molta
gent, es va dreçar al mig de la plaça i es va engalanar. El vent i el fred, però, no ens van
abandonar i això feu que s’hagués de suspendre el sopar popular que s’havia previst.
Ens esperava el concert Roger Mas canta a Verdaguer, un concert que havia generat molta
expectació i per al qual, prèviament, s’havien exhaurit totes les entrades. L’espectacle va
entusiasmar als més fans i va convèncer als més escèptics. En Roger Mas va fer un repertori de
peces de discos antics però va fer tot el Verdaguer que ha musicat el cantautor de Solsona i
fins i tot va oferir la primícia de lo «Comte Arnau» de Verdaguer amb un impressionant so
rítmic a Malhaja lo cavall negre, benhaja lo cavall blanc!!
Diumenge, Folgueroles es va despertar amb un dia rúfol il·luminat només per les estelades
que lluïen arreu. Una vegada més, com havia passat el 1908, el poble de Folgueroles se sentia
protagonista d’un fet excepcional i folguerolencs i forans no s’ho volien perdre. Els llibreters,
fidels a la seva cita, celebraven els seus deu anys, el mercat de productes de la terra també
estava a punt, el Taller de Jocs tradicionals començava a fer els seus primers ginys per jugar
amb la canalla. En arribar el president de la Generalitat i la seva esposa la Rambla i la plaça
eren plens a vessar i això va posar en segon terme l’activitat que habitualment es porta a
terme a la plaça i va tapar, en certa manera, la mobilització espontània (flashmob 2258
visualitzacions) que s’havia previst per celebrar els 10 anys del Mercat de Llibre Vell de Poesia.
L’ofrena floral i els ballets van ser seguits per una gran multitud de gent que brandava
banderes independentistes i els dansaires van crear una gran expectació. El grup que balla el
ballet de Folgueroles, aquest any comptava amb incorporacions joves i el formaven cinc
colles.
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El mal temps va permetre, just, que l’alcalde de Folgueroles i el president de Catalunya fessin
el parlament en què van coincidir amb parlar de la importància que té la figura de Verdaguer
com aglutinador dels ideals nacionals.
El xàfec del migdia va obligar als venedors del Mercat de Llibre Vell i del Mercat i Tast de
Pagès a marxar perquè la pluja i el fort vent els malmetien els seus productes.
A la tarda, encara amb un cel amenaçador, es va celebrar el concert dels nens de l’aula de
Música i la Banda EMVIC van oferir un magnífic concert als jardins de Can Dachs que va
aplegar cap a cinc-centes persones. En acabar es van lliurar els premis del Concurs de Rams.
Un cap de setmana en què van passar més de 4000 persones per Folgueroles i vàrem ser
notícia als mitjans catalans i portada en alguns diaris espanyols.

Crònica 2n cap de setmana
Un cap de setmana que va donar veu a altres literatures
La Fundació Jacint Verdaguer es va sumar al programa de l’Escriptor Acollit organitzat pel
PEN Català i durant el segon cap de setmana la Quinzena Literària va poder comptar amb la
participació de l’escriptor berber Selem Zènia i la seva família que van instal·lar-se a
Folgueroles i van poder participar en els diversos actes. L’escriptor, en llengua amaziga,
procedeix de la Cabília, una regió al nord d’Argèlia, de la qual Jacint Verdaguer en parla en el
seu viatge Records de la costa d’Àfrica. L’acte va consistir en la presentació de l’exposició Veus
silenciades, Veus rescatades a càrrec de Carme Arenas directora del PEN Català i a
continuació Salem Sènia va explicar la seva trajectòria com a escriptor fins que va ser acollit
com a refugiat a Barcelona. L’ocasió va servir també per contrastar la visió que en va tenir el
poeta de Folgueroles a mitjan segle XIX i la que en té avui un escriptor que ha hagut de marxar
del seu país per escriure en la seva llengua.
El dissabte, amb la col·laboració del Centre per a la Normalització Lingüística d’Osona, es va
projectar la pel·lícula El venedor de records en la qual treballen diverses parelles lingüístiques.
El film va despertar l’interès dels assistents en els quals hi havia molts dels actors.
El recital poètic musical Flors del Desvari va aplegar una colla de músics i poetes que, amb el
Pedraforca nevat de fons, van anar desgranant un rosari de bona poesia. Anna Maluquer va
conduir l’acte i s’hi va poder sentir Salvador Giralt, Horacio Fumero, Núria Martínez-Vernis,
Santi Careta, Sònia Moll, Santi Serratosa, Lluís Solà, Víctor Obiols, K100, Ramon Barnils i fills,
Rosa Codina, Pilar Cabot, Enric Casasses, Kaïssa,Pau Gener, Guilla, Maties Ramisa i Biel
Barnils entre altres....Un acte que, malgrat el fred, va sortir rodó i ens demostra que després
de quatre anys aquesta trobada d’improvisacions poètiques i musicals s’ha consolidat.
El diumenge, la Caminada pels Llocs Verdaguerians, malgrat haver obert la convocatòria
també a Roda de Ter, va tenir poca acollida en aquella població. Els caminants van poder
gaudir d’una caminada més curta de l’habitual però plena de poesia i que va tenir recitals de
nivell en els llocs escrits més emblemàtics de la Plana de Vic. En Ramon Martí i l’Anna
Maluquer van recitar poesies dels dos poetes al pati de la Blava i l’Anna Maluquer va acabar, a
la Damunt, fent un bonic recital de Verdaguer que, a banda dels caminants, va reunir una bona
colla de gent que es van apropar expressament a la Damunt per sentir poesia.
Un cap de setmana que va celebrar-se de manera més intima i mesurada, amb menys públic,
però donant veu a la paraula dels poetes. Tot un repte per als moments en què vivim.

I encara el 9 i 10 de juny
A la Font del Desmai, en un matí fred i ventós, es va presentar l’espectacle Ara és demà: la
ginesta floreix amb la direcció de Pere Tió i Víctor Sunyol a càrrec dels alumnes de l’escola
d’Art. Accés al programa
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ALTRES ACTES
Sant Jordi
08.04.13

Dia de l’Arbre

Espai Natural de les Guilleries
Savassona, Escola Mossèn Cinto, Casal
dels avis i FJV

21.04.13

Presentació del llibre:

A càrrec de David Cassú, J. M. Vila

Un país que fa camí

d’Abadal i Carles Baronet. FJV

22.4.2012 Espectacle infantil:

A càrrec de Cesc Serrat

Granotes , gripaus i altres trifulgues

Amb la col·laboració de l’AMPA

Activitats d’estiu
11.08.13

ANC amb la col·laboració FJV

Cadena Humana:
En defensa pròpia

22.08.13

A càrrec d’Anna Maluquer

Ruta Literària.
Una pàtria per desvetllar

Activitats de tardor
14.10.13

15.11.13

Presentació del llibre:

A càrrec de Joan Vilamala. Casal

Cançons, auques i badalls

d’Avis de Folgueroles i FJV

Presentació del llibre :

Ramon Pinyol, Carles Baronet, M.

La Pomerola. Primavera

Àngels Verdaguer i Ricard Torrents.
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5. Gestió
ACTIVITAT SÒCIO CULTURAL
Visites institucionals
19.05.13

Visiten la Casa Museu Verdaguer

El Sr Artur Mas, president de la
Generalitat de Catalunya, la Sra. Helena
Rakosnik i el Sr. Ramon Espadaler entre
altres autoritats

Actes de representació
12.06.13

Reunió Pi de les tres branques

J. Camps, J. Busquiel, Carme Torrents

Castellar del Riu
21.07.13

Aplec del Pi de les Tres Branques.

Castellar del Riu

03.09.13

Castellar del Riu
Carme Torrents
Visita a Castellar del Vallès per a la tria Xevi Roviró, J. Camps i Carme
del
Pi de les tres branques per
Torrents
Folgueroles

6-15.09.13

Setmana del Llibre en Català

Carme Torrents

Barcelona
24.10.13

Club de lectura presentació de Canigó

Joan Vilamala

Vilassar de Mar
22.11.13

Presentació “La Pomerola” a Girona

M.Àngels Verdaguer, Ricard Torrents
i C. Torrents

03.12.13

Inauguració exposició

Laura Vilardell, Carme Torrents

Caritat, un llibre almoina Madrid

Conferències i Jornades
13.02.13

Recursos per als museus i el patrimoni en la nova Palafrugell
economia

20.03.13

Participació: Taula de treball de Museus i Patrimoni

Terrassa

24.04.13

Assistència: Tendències en el mercat turístic

Barcelona

20,21.06.13

Gestió cultural i turística de Cases Singulars

Barcelona

30.09.13

Coordinació: Jornades Tècniques EE

Espais Escrits

4-6.10.13

IX Jornades Intercanvi Cultural Societat Verdaguer

Atenes

17-19.10.13

II Col·loqui internacional Miquel Martí i Pol

BCN/Roda d Ter i Vic

27.11.13

XXI Jornades Xarxa de Museus locals

Museu Marítim BCN

19.12.13

Assistència: II Fòrum Patrimoni Literari i Mecenatge. IEC BCN
IEC
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Públic
Públic Presencial
En l’estudi de públic observem que l’evolució dels visitants estrictes del museu dibuixa una
línia descendent; això no obstant els visitants que fan rutes guiades augmenta de tal manera
que podem dir que el primer trimestre de 2013-2014 s’està recuperant el públic que fa ús
d’aquest servei.
Els usuaris han baixat perquè hem deixat d’organitzar els cicles dels “Vespres amb lo follet” i
“Els vespres a l’eixida” i també cursos específics. Pel que fa als actes l’evolució és ascendent i
el cas de les exposicions és molt fluctuant perquè depèn dels llocs on gira té més o menys
afluència de públic.
PÚBLIC
Museu

2008
3.771

2009
3.315

2010
3.815

2011
3.256

2012
2.719

2013
2.103

Rutes
Act.escoles
Usuaris
Actes
Exposicions*
Públic total

1702

1.322

2.057

1.107

1.441
759
500
6.141

1.176
1.184
536
6.320

2.242
1.889
780
7.946

1.414
2.030
340
6.700

965
455
592
2.307
7.165
14.203

1.358
45
283
3.625
4.086
11.500

*El càlcul dels visitants a les exposicions és difícil de calcular. Hem comptabilitzat el nombre
total d’usuaris de les biblioteques on ha estat l’exposició i hem considerat que un 10% havia
vist l’exposició.
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Públic Virtual
Hem observat un canvi d’hàbits del públic dels museus ja que cada vegada és més habitual
que el visitant que s’apropa al museu, prèviament, ha visitat la pàgina web. Això fa que
museus com el Verdaguer arribin a quadruplicar les visites virtuals respecte les presencials fet
que ens fa adonar de la importància d’aquest recurs.
Per a cada visitant que entra a la Casa Museu Verdaguer hi ha 4 internautes que naveguen pel
lloc web del poeta, recorren el museu a través de la visita virtual del canal Youtube, reben
poemes del poeta, comparteixen continguts a les xarxes socials a través de Facebook o Twiter
i en fan difusió fins a ser prescriptors per a altres usuaris.

Webs
verdaguer.cat
canigo125.cat
caritat.cat
turismeverdaguer.cat
verdagueredicions

Any
Públic web's
2009
7238
2010
9.384
2011
21.498
2012
19.149
2013
20.239

2009
7.328

2010
9.384

2011
11.898
9.403
197

2012
10.367
5.819
1.956
1.007

2013
11.565
6.348
1.238
1.490
612

Memòria 2013

De les gairebé 12.000 visites que ha rebut la web oficial 8000 són visites úniques, és a dir
visites que entren per primera vegada al web i les 4000 restants són usuaris que trobem
continguts interessants al web i hi tornen.
Si observem les dades des de 2009 es comptabilitzen 43000 visites de les quals 23000 són
úniques. Aproximadament la meitat del públic virtual que visita www.verdaguer.cat
és públic nou i l’altra meitat descobreixen el lloc per primera vegada. És una web dinàmica
que ofereix nous continguts amb molta freqüència.
La presència del poeta a les xarxes socials també és ben real. Actualment la Fundació compta
amb prop de 2300 amics, i més de 600 fans a la pàgina oficial de Facebook, més de 700
seguidors a Twiter i 8000 reproduccions al canal de Youtube.
Quan cerquem “Jacint Verdaguer” a Google ens dóna més d’un milió de resultats amb el nom
del poeta, dada que és interessant quantitativament però que cal destriar per poder insistir en
la nostra presència com a administradors de continguts i amb la garantida de ser la web
oficial.
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Memòria econòmica

FUNDACIÓ PRIVADA JACINT VERDAGUER
TANCAMENT 2013
INGRESSOS
INGRESSOS PER LES ACTIVITATS
Venda llibres, entrades i merchandising
Serveis Difusió Literària

16.797,77
8.424,16
8.373,61

SUBVENCIONS I PATROCINIS
Subvencions Oficials a l'Activitat
Subvencions Oficials
Aportacions Privades
Donacions i Altres Ingressos per l'Activitat

104.139,32
18.648,00
35.491,32
50.000,00

TOTAL INGRESSOS PREVISTOS

120.937,09

Memòria 2013

DESPESES

DESPESES / INVERSIONS
Aprovisionaments
Treballs realitzats per tercers
Altres despeses d'explotació
Despeses de personal
Ajuts, premis, etc…
Despeses financeres
Amortització de l'immobilitzat
Total despeses
Adquisicions d'immobilitzat
Total inversions
TOTAL DEPESES PREVISTES

Activitat Activitat Altres
Despeses
Venda
Serveis
activitats
Generals
Total
6.830,87 €
840,00 €
0,00 €
664,17 € 8.335,04 €
0,00 €
9.544,47 €
0,00 €
0,00 € 9.544,47 €
1.236,00 €
36.746,16 €
0,00 €
14.379,11 € 52.361,27 €
8.838,44 €
35.353,76 €
0,00 €
0,00 € 44.192,20 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
100,00 €
100,00 €
219,49 €
219,48 €
0,00 €
0,00 €
438,97 €
114.971,95
17.124,80 €
82.703,87 €
0,00 €
15.143,28 €
€
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €

0,00 €

17.124,80 €

82.703,87 €

0,00 €

Resultat de l'exercici

0,00 €

0,00 €
114.971,95
15.143,28 €
€
5.965,14 €

17

Equip humà
PATRONAT
Patrons
Sr. Carles Baronet Aldabó Alcalde de l’Ajuntament de Folgueroles, president i membre del comitè
executiu
Sra. Maria Àngels Blasco i Rovira. Serveis Territorials a la Catalunya Central del Departament de
Cultura, vocal
Sr. Gil Orriols Puig. Alcalde estat de Folgueroles, vocal
Dr. Jordi Montaña Matosas. Rector de la Universitat de Vic, vicepresident segon
Sr. Ricard Torrents Bertrana .Verdaguerista i president de la Societat Verdaguer, vocal
Sr. Francesc Codina Valls .Verdaguerista i professor de la UVic, vocal i membre del comitè executiu
Sra. Maria Homs Serradesanferm .Presidenta d’Amics de Verdaguer, vicepresidenta
Sra. Mercè Generó Prat .Secretària d’ Amics de Verdaguer, vocal i membre del comitè executiu
Sr. Joan Vilamala Terricabras. Soci d'Amics de Verdaguer, vocal

Gestió
Sr. Jordi Grau i Cardús .Secretari tècnic de la Fundació Jacint Verdaguer
Sra. Carme Torrents i Buxó . Directora de la Fundació Jacint Verdaguer

CASA MUSEU VERDAGUER
Gestió
Sra. Pilar Canudas i Pujols. Informadora i administrativa
Sra. Carme Torrents i Buxó. Directora Casa Museu Verdaguer i secretària d’Espais Escrits

Serveis i guiatge
Sra. Gibet Ramon i Izern. Informadora, guiatge de Rutes literàries
Sra. Anna Maluquer i Ferrer. Poeta, rapsode i guia literària
Sra. Caro Von Arend. Contista
Sra. Anna Moré i Pérez Informadora
Sra. Raquel Bofill i Marginet . Informadora
Sra. Mireia Mummany i Muntal. Secretària tècnica d’Espais Escrits

"Faig constar que aquest document va ser aprovat pel patronat de la fundació Jacint
Verdaguer en la reunió celebrada el dia 27-3-2014. Signat: Jordi Grau Cardús, secretari"

