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1.Presentació
Del Pla de treball de 2014 destaquem especialment l'àmbit de producció de projectes que es
concreta en la realització d’un espectacle poètic musical amb 4 representacions; la creació de
la nova col·lecció de llibres Univers, amb 2 volums; la publicació d’un volum de l’OCEC; la
creació d'una nova ruta Literària a la ciutat de Vic i la producció d'un vídeo promocional, junt
amb Espais Escrits, de l'APP Mapa Literari.
Al llarg de l’any, s’han organitzat 38 activitats tant a Folgueroles com a altres àrees
geogràfiques de Catalunya i d’Espanya.
D'acord amb l'article 2 dels estatuts de la FJV que diu: «cal vetllar per mantenir viva la
implantació social de la figura i el mite de Verdaguer...» hem donat resposta a un col·lectiu que
ens ha demanat ajuda per a la creació d'un espai simbòlic al municipi amb tota la litúrgia en
torn a la plantada i conservació de El pi de les tres branques.
Hem facilitat també el diàleg entre la tradició literària de Verdaguer i l'activitat creativa
d'escriptors i artistes contemporanis amb l'espectacle: La Pomerola, el poeta dirigit per Pep
Paré i el llibre Dimonis d'Enric Casasses.
Hem potenciat el turisme amb la creació d'una ruta literària per la ciutat de Vic, una petició
llargament reivindicada per diversos sectors de la ciutat. Hem renovat la distinció SICTED.
En l’àmbit acadèmic, hem format part del comitè organitzador i hem estat amfitrions de la
celebració del IX Col·loqui Internacional Verdaguer i hem estat seu de la cloenda del II
congrés Geografies Literàries. Hem desenvolupat el cercador Verdaguer i la música.
En l’àmbit de la comunicació hem optimitzat la gestió d’adreces i d’usuaris de la FJV amb un
mailing actual de més d’un miler de persones a les quals se’ls envia el Poema del mes i
l’Agenda. Els patrons de la fundació han començat a rebre trimestralment el Butlletí .
Hem tingut una presència continuada als mitjans de comunicació amb un total de 68
aparicions als diversos mitjans escrits i audiovisuals, dels quals en destaquen l’emissió al
programa Divendres i en el reportatge Bon cop de falç emesos per TV3.
Pel que fa al públic presencial continua la tendència a la baixa, però el virtual no para de
créixer.
El tancament del pressupost de la fundació s’ha realitzat amb un resultat positiu.
Tot i el context de contenció i recessió, podem dir que els resultats obtinguts ens esperonen a
continuar en aquesta línia de diversificació de les nostres activitats , i especialment l’obertura
de l’editorial, que cobreixen un ampli espectre que va des de la part més popular a l'àmbit més
acadèmic i d'investigació.
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2. Conservació
Edifici
La Casa Museu es troba en un bon estat de conservació.
S’ha reparat el pany de la porta de ferro exterior.
S’ha reparat una pèrdua d’aigües fecals del lavabo.

Compres
S’han comprat dos ordinadors nous marca NUC-HD
Hem comprat un servidor: ReadiNAS102DUORN10200-100EUS(ESP-1401108395

Fons
El fons de la biblioteca s’ha incrementat 21 exemplars entre els que destaquem la donació de :
-

Looking at a map : a poetic and vindicatory look at Catalonia in the second half of the
nineteenth century. Carme Montaner (Autor de la introducció, pròleg, etc.) Madison
U.S.A.: The History Cartography Project, 2014. - 1 mapa cartogràfic [reproducció] + 1
full: il. col.

Adquisicions:
-

Verdaguer, Jacint. La Mellor Corona: poesies de Mossèn Jacinto Verdaguer, Anton
Busquets i Lluís Carles (editors). Barcelona: Tip. L'Avenç, 1902

-

AA. DD. Butlletí del Centre Excursionista/ Butlletí del Centro Excursionista Los Azules .
Barcelona: (Sant Vicents de Sarriá : els Blaus, 1921-[19--]) Impr. Simó, 1926.

-

Verdaguer, Jacint. Montserrat : llegendari, cançons, odes. Barcelona: Estampa
Francisco X. Altés, [193-]

-

Verdaguer, Jacint. La Atlántida : poema de Mossèn Jacinto Verdaguer. Melcior de
Palau (Traductor) Barcelona: Llibreria Espanyola de Antoni López, 1902

-

Pàtries : poemes de Jacint Verdaguer. Ricard torrents (Coordinador), Vicent
(Pròleg). Folgueroles: Verdaguer edicions, Univers, 2, 2014

-

Dimonis [text imprés] : apunts de Jacint Verdaguer a la Casa d'Oració . Enric Casasses
(Coordinador) Folgueroles: Verdaguer Edicions, Univers, 1, 2014

-

Camps, Josep Mª . Santuari de Nostra Senyora de la Gleva. Fotografies d'en Joseph M
Camps ; text d'en Joseph Mas y Casanovas. Barcelona: Estampa "La Hormiga de Oro",
1906

-

Sesión pública inaugural de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona :
celebrada el día 12 de enero de 1902. Barcelona: Imprenta de la Casa Provincial de
Caridad, 1902

-

AA. DD. Poesies patriòtiques catalanes : antologia. Barcelona: Millà , 1977- (Biblioteca
popular catalana - Vell i Nou; 22)
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-

Verdaguer davant el vuit-cents català, de l'Acadèmia estant : entorn del "Record
necrològic de Joaquim Rubió i Ors" (1902) / Jorba, Manuel, Autor. - Reial Acadèmia de
Bones LLetres (Barcelona) ; Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Barcelona), 2014.

-

Gazeta de Vich. Jaume Collell (Director). Vic: Tip. Balmesiana [s.n., 1914-1935?]

-

Arquitectura y construcción: resumen anual de arquitectura, bellas artes, ingenieria,
decoración e indústrias constructivas, así en España como en el extranjero /. Manuel
Vega y March (Director). Barcelona: Tip. La Académica, 1922

-

Verdaguer, Jacint. La flor de Navidad, 1948 - 1 full calendari (bloc)-.

-

Condeminas, María. Els exorcismes i Jacint Verdaguer. Bacelona: [s.n.], 1970

-

Gran festival "Catalunya pro monument a Verdaguer". Pastor Publicidad, 1974. - 1
Cartell publicitari: B/N; 65 X 50 cm.

-

AA. DD. La Garba Montanyesa: recull de poesies del Esbart de Vich. Vic: Estampa y
llibreria de R. Anglada, 1879

-

Verdaguer, Jacint. L'adoració dels pastors: quadret escènic. Amb corals i il·lustracions
musicals d'Enric. Barcelona: Josep Porter (ed.), 1948

-

Moles, Joan. Mossèn Cinto. Josep Carner (Pròleg). Mèxic: Tall. Gràf. Ediciones
Minerva, 1945

-

Verdaguer, Jacint. Prosa. Tria de Josep Mª Capdevila. Barcelona: Llibreria Catalònia,
1936

-

Presència de Catalunya [text imprés] : la Terra. El paisatge català a través dels seus
poetes. Enric Climent, il·lustrador. Barcelona: Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya, 1938
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3.Àmbits de treball
Recerca i Universitat
-

Participació en la creació de l’APP Mapa Literari amb la col·laboració d’Espais Escrits.

-

Implementació Ruta Verdaguer al Canigó en català i en francès.

-

Gravació de vídeo promocional sobre el projecte APP Mapa Literari.

-

Gravació de locucions sobre Ruta Verdaguer a la Plana de Vic.

-

Coordinació i producció d’un gestor de la base de dades Verdaguer i la música amb la
col·laboració de la Universitat Autònoma de Barcelona.

-

Participació i acollida del II Congrés Internacional de Geografies Literàries que
organitzen la UVIC-UCC i la Universitat de València.

-

Participació en el comitè organitzador i acollida del IX Col·loqui Internacional
Verdaguer 1714. Del conflicte a la història i el mite, la literatura i l’art que organitzen:
La UVIC-UCC, la Societat Verdaguer i la Societat Catalana de Llengua i Literatura.

Educació i Formació
Preparació i presentació de les propostes educatives del curs 2014-2015.
-

Celebració dels 1rs Jocs Florals Escolars de Catalunya. Final de la Catalunya Central del
primer certamen i celebració de l’esdeveniment.

-

Accessibilitat pels visitants sords signats i oralistes, a través del codi QR aplicat al
mòdul tàctil i un vídeo per a les persones amb aquest tipus de discapacitats.

Verdaguer Edicions
Hem desenvolupat la nova col·lecció Univers destinada a difondre l’obra de Verdaguer a través
de lectures d’intel·lectuals i artistes contemporanis. S’estan preparant els originals per a
l’edició dels 2 volums OCEC: Al cel i Flors del Calvari per l’altra.

Publicacions
-

Dimonis. Apunts de Jacint Verdaguer a la Casa d’Oració
Enric Casasses. Folgueroles: 2014. Verdaguer Edicions Col·lecció Univers volum 1

-

Pàtries. Poesia patriòtica de Jacint Verdaguer
Ricard Torrents. Pròleg de Vicent Partal. Folgueroles: 2014. Verdaguer Edicions
Col·lecció Univers, volum 2

-

Càntics. Jacint Verdaguer
Joan Requesens i Francesc Cortès. Folgueroles: 2014. Verdaguer Edicions, OCEC volum
11è
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Turisme
Preparació i presentació de propostes turístiques de tardor.
-

Producció i programació de cinc sessions de la Ruta literària Verdaguer a la ciutat de
Vic amb la col·laboració de l’Oficina de Turisme de Vic.

-

Obtenció de la renovació del títol SICTED.

-

Oferta de productes a FEM PAÍS.

-

Proposta per a la senyalètica pel nucli de Folgueroles.

Exposicions
Caritat, un llibre almoina. Poesia solidària Verdaguer s’ha exposat a la Casas Catalana i a la
Casa d’Andalusia a Saragossa
Desencís d’un paisatge, s’ha desmuntat de l’edifici municipal de Les Masies de Voltregà i s’ha
traslladat al magatzem municipal de Folgueroles.

Produccions
S’ha produït l’espectacle poètico musical La Pomerola, el poeta conjuntament amb la
Fundació l’Atlàntida de Vic i se n’han fet 4 representacions

Societat
S’ha gestionat la iniciativa popular de plantar i recuperar El Pi de les 3 Branques.
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4. Agenda d’activitats
Al llarg de l’any s’han organitzat un total de 38 activitats de les quals 25 han estat a
Folgueroles i la resta a diversos llocs de la geografia catalana i espanyola. Hem col·laborat amb
les següents entitats: Fundació L’ Atlàntida, Federación de casas regionales de Zaragoza, Espai
Natural Guilleries -Savassona, Assemblea Nacional Catalana ( Berguedà i Osona), Cal Llibre,
Societat Verdaguer, Universitat de Vic, Oficina de Turisme de Vic, Escola de Música de Vic,
Ecomuseu del Blat, Espais Escrits, Museu de la Música, L’Avenç, Òmnium Cultural de Sant
Cugat.

Calendari
Febrer
-

Presentació del llibre La Pomerola, Primavera de Jacint Verdaguer a càrrec de Pep
Paré, professor de l’Institut Jaume Callís de Vic amb la presència dels curadors de
l’edició: Ricard Torrents i M. Àngels Verdaguer. Teatre l’Atlàntida de Vic

-

Espectacle: La Pomerola, el poeta. Anna Maluquer, veu i Natàlia Arroyo, clarinet
Coproducció: Fundació l’Atlàntida i la Fundació Jacint Verdaguer

-

Inauguració de l’exposició: Caridad, un libro limosna. Intervindran: Jaime Feijó Lopez,
president de la Federeación de Casas Regionales, Carme Torrents, comissària de
l’exposició i Laura Vilardell, professora de la Universidad de Vic

-

Inauguració de l’exposició Caridad, un libro limosna, a càrrec de Josep Oriol President
de la Casa Catalana a la ciutat de Saragossa

-

Festa de l’arbre i plantació del Pi de les 3 Branques amb la col·laboració de
l’ajuntament, l’escola, el consorci de l’Espai Natural Guilleries-Savassona i l’ANC

-

Presentació de Verdaguer Edicions i del llibre La Pomerola, Primavera de Jacint
Verdaguer. Amb Biel Barnils, Carme Torrents, Ricard Torrents i M. Àngels Verdaguer.

Març
-

Celebració dia Mundial de la Poesia: Concert i presentació del disc: Ocells Pere
Figueres, veu i guitarra. Gérard Méloux, guitarra, Paola Maureso, bandúrria i llaüt.

-

Presentació de La Pomerola. Primavera a càrrec de Carola Duran, Ricard Torrents i M.
Àngels Verdaguer.

Abril
-

Celebració de Sant Jordi: Cavallers, dracs i princeses... de conte! a càrrec de la conta
contes de Cal Llibre, Mercè Escardó

-

Congrés Geografies Literàries: Geografies literàries de Mallorca , a cura de: Dr. Gaspar
Valero (UIB)

Juny
-

Ruta Literària Verdaguer a la ciutat de Vic amb la col·laboració de l’Oficina de Turisme
de Vic. En total 5 sessions.
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Agost
-

Ruta Literària nocturna a Folgueroles Verdaguer: una pàtria per desvetllar! Recita:
Anna Maluquer.

-

Recital poètic a la festa del batre a Calldetenes: Poemes de Jacint Verdaguer, de
Jovenívoles a la Pomerola. Recita: Anna Maluquer.

Setembre
-

Concert de música occitana: Chantres i Cantadors, interpretada per cantaires i
gascons catalans.

-

Viu el Parc amb la col·laboració del consorci de l’Espai Natural Guilleries- Savassona
Ritmant Versos . A càrrec de Caro von Arend.

Novembre
-

Conferència de cloenda del IXè col·loqui Internacional Verdaguer: Miquel dels Sants
Oliver: els conflictes «d’un home a qui no li passà mai res». A càrrec de Damià Pons ,
professor de la Universitat de les Illes Balears.

-

Presentació del documental : Bon cop de Falç. La història de l’himne presentació i
debat amb la participació del director Eloi Aymerich.

Desembre
-

Concert a propòsit del poema «L’arpa» de Jacint Verdaguer: Arpes Napolitanes, amb
Mara Galassi, arpes i Anais Oliveras, veu. Organitza: Museu de la Música de Barcelona.

-

Presentació del llibre: Pàtries. Poemes de Jacint Verdaguer, a càrrec de Joan Tres i de
Ricard Torrents, antòleg del llibre i destacat estudiós de l’obra de Verdaguer. Òmnium
cultural de Sant Cugat del Vallès.
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Quinzena Literària Verdaguer 2014. Festa Verdaguer
La Festa anual ha aplegat 16 activitats amb una participació aproximada de 2400 persones
amb una despesa total de 14.019,00 €. Cal ressaltar la participació i bona predisposició a
participar-hi per part de les diverses entitats del poble i de la comarca: l’Escola Mossèn Cinto,
l’Aula associada de Música, la Llar dels Avis, l’Agrupació Sardanista, el Grup de Teatre, el Cor
d’homes, el Forn Sant Jordi. També la col·laboració de la Càtedra Verdaguer de la UVIC, de la
Fundació l’Atlàntida de Vic, de l’Escola de Música i Conservatori, Serveis Territorials
d’Ensenyament de la Catalunya Central, Cerveses Moritz i el Patronat d’Estudis Osonencs.
Valoració d’alguns dels actes:

27è Arbre de Maig
És una activitat iniciada el 1987 que no fa més que créixer i mostra una gran participació.
L’acte va coincidir amb la final de futbol i l’arbre va costar molt de dreçar i hi va alguns
moments d’alt risc per les persones que hi treballaven. S’ha de vetllar per la seguretat i es va
decidir d’acordar un protocol d’actuació i avisar ambulància i equip de seguretat.

43è Ballets de Folgueroles
És una activitat molt reeixida que convoca cada any prop d’un centenar de nens i joves. Es
valora bé el fet de presentar els ballets des del balcó de l’ajuntament i es proposa que hi hagi
algú a baix per ordenar les persones i ajudar a fer espai perquè els dansaires puguin passar.

11è Mercat del Llibre Vell de poesia i actes d’homenatge
L’edició 2014 del mercat ha coincidit amb la celebració de la “Feria del Libro Antiguo de
Madrid” malgrat que alguns llibreters que hi participaven van mantenir la seva presència a
Folgueroles a través dels seus col·laboradors.

5è Flors del Desvari
Aquesta edició es pot considerar que ha convocat la mateixa quantitat de persones que en
edicions anteriors. Cal valorar positivament l’organització del dinar i la coordinació de tot
plegat. Es veu positiu el fet de convidar editorials a posar parada durant l’acte. També es
valora positivament la participació de Cerveses Moritz. Es proposa que de cara l’any vinent
siguin els mateixos organitzadors els qui condueixin l’acte.

27è Caminada pels Llocs Verdaguerians
La Ruta era de 14,25 Km es va marcar amb el Wikiloc. Hi ha una tendència a disminuir els
participants i cada vegada és més difícil fer foc al bosc. Es planteja de portar la carn cuita per
evitar mal de caps.

1r Nova saba per al Pi de les 3 Branques
L’acte es va desenvolupar bé sembla que l’hora i el dia són els adequats. La participació del
grup de teatre i de la gent de totes les edats es va valorar molt positivament. Es proposa de
repetir el mateix format per l’any vinent.

1rs Jocs Florals Escolars de Catalunya
En aquest acte es va portar a terme el lliurament dels premis finalistes de la fase territorial dels
1ers Jocs Florals Escolars de Catalunya convocats pel Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya. Experiència molt positiva tant per part dels participants com per part
nostra de l’acollida.
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5. Comunicació
S’ha treballat en el manteniment dels web: www.verdaguer.cat /www.turismeverdaguer.cat/
www.verdagueredicions.cat i s’ha iniciat el disseny d’un portal que integri i optimitzi totes les
propostes que fins ara es gestionaven des de la Fundació Jacint Verdaguer. S’ha millorat el la
gestió de la relació amb els clients (CRM) unificant i actualitzant la base de dades i creant
sector per a l’emissió de circulars (Mailchimp). S’ha començat a enviar un Butlletí trimestral als
patrons de la fundació. S’ha potenciat la incidència ales xarxes socials, especialment You tube i
twiter.

Rodes de premsa
S’han organitzat dues rodes de premsa per presentar
- La Quinzena Literària. Festa Verdaguer (maig, Casa Museu Verdaguer)
- La presentació de la col·lecció Univers de Verdaguer Edicions (novembre, IEC)
S’ha participat en rodes de premsa conjuntes
-

Dia Mundial de la Poesia ( març, SSTTC)
Dia Internacional dels Museus (maig, CCO)

Participació en programes als MMCC
-

Gravació del programa especial Ocells de Pere Figueres per France TV

-

Televisió Ripollès, programa de cultura

-

Programa Costa Brava

-

Programa Divendres (TV3)

-

Programa especial Quinzena Literària 9 TV

-

Caminant per Catalunya. Xarxa de Televisions Locals

-

L’altra cara . Canal Taronja

Participació en la producció de vídeos
-

Els Segadors (TV3, Enderroc i l’Avenç)

-

Camins d’en Verdaguer (Consorci de l’Espai Natural Guilleries Savassona)

-

Gravació de vídeo promocional APP del Mapa Literari

-

Gravació de locucions sobre Ruta Verdaguer a la Plana de Vic per al Mapa Literari

-

Vídeo de la presentació de la Col·lecció Univers a l’IEC.( GAG)
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Clipping notícies
Hem estat notícia en diversos mitjans escrits i audiovisuals, en total s’han recollit 60 enllaços
amb notícies sobre la nostra activitat.

Activitats
Regió 7
Un plançó del Pi de les Tres Branques uneix Castellar del Riu i Folgueroles
Canal 3/24
Folgueroles i Castellar del Riu s'agermanen amb la plantada ...
La Vanguardia
Folgueroles i Castellar del Riu s'agermanen per plantar un plançó.
Nació Digital
Galeria de fotos. Urna dels desitjos.
El 9 Nou
Estrenen a Folgueroles un disc basat en l’obra de Jordi Pere Cerdà
El 9 Nou
Folgueroles ja té...
El 9 Nou
Desitjos que no tenen secret.
You tube
Presentació del mòdul Mirada Tàctil.
Redacció Bages
Pere Figueres canta Jordi Pere Cerdà.
Cancioneros.com
Pere Figueres.
Casa de Andalucía
Exposició caritat.
El Periódico.
http://www.espanaexterior.com/seccion/Andalucia/noticia/333895XVIII_Festival_Flamenco_y_otros_festejos_de_la_Casa_de_Andalucia_de_Zaragoza
El núvol
Els Segadors.
El 9 nou
Verdaguer i el conflicte, al col·loqui
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Quinzena literària. Verdaguer 2014
Galeria de fotos VERDAGUER 2014
http://www.el9nou.cat/imatge2_o_0_1/1202/festa_verdaguer_folgueroles
Festa Verdaguer de Folgueroles
http://el9nou.cat/tvcarta2_o_0_1/26/9275/festa-verdaguer-folgueroles
Festa Verdaguer de Folgueroles
http://www.naciodigital.cat/naciofotos/galeria/10692/festa/verdaguer/folgueroles
Maig 2014: Quinzena literària Verdaguer 2014
http://www.seminarivic.cat/allotjaments/index.php/ca/inici/item/142-quinzena-2014
Festa Verdaguer (programa especial21/05/2014)
http://el9nou.com/tvcarta2_o_0_1/14/9293/festa-verdaguer
"Folgueroles celebra la Festa Verdaguer, enguany dedicada al llibre ‘Pàtria'"
http://parcs.diba.cat/web/linformatiu/detall?p_p_id=56_INSTANCE_xQ8K&p_p_lifecycle=1&p_p_state=exclusive&p_p_m
ode=view&p_p_col_id=column1&p_p_col_count=1&_56_INSTANCE_xQ8K_struts_action=%2Fjournal_content%2Fexport_arti
cle&_56_INSTANCE_xQ8K_groupId=75109&_56_INSTANCE_xQ8K_articleId=21635284&_56
_INSTANCE_xQ8K_targetExtension=pdf
Programa especial xiptv "Festa Verdaguer"
http://el9tv.xiptv.cat/programes-especials/capitol/festa-verdaguer
"Homs considera que Verdaguer inspira als catalans la idea del ""compromís amb la pàtria"" i
""els valors de la solidaritat i l'esforç"""
http://www.324.cat/noticia/2399654/osona/Homs-considera-que-Verdaguer-inspira-als-catalansla-idea-del-compromis-amb-la-patria-i-els-valors-de-la-solidaritat-i-lesforc

Homs s'inspira en Verdaguer
http://politica.e-noticies.cat/homs-sinspira-en-verdaguer-85424.html
Galeria imatges Festa Verdaguer a Folgueroles - Xevi Mas i Lourdes López
http://www.el9nou.cat/imatge2_o_0/2433/quinzena-literaria-verdaguer-folgueroles
Quinzena literària Verdaguer 2014: recital 'Flors del desvari'
http://www.escriptors.cat/?q=node/10024
Verdaguer 2014. Quinzena literaria
http://www.agendaens.cat/acte/17604/verdaguer-2014-quinzena-literariaverdaguer-2014quinzena-literaria
Quinzena literària. Verdaguer 2014
http://llibresalcarrer.blogspot.com.es/2014/05/quinzena-literaria-verdaguer-2014.html
Llegir Molas llegir Verdaguer
http://rtbe.blogspot.com.es/2014/05/llegir-molas-llegir-verdaguer.html

13

Verdaguer 2014. Quinzena literària
http://www.irmu.org/centers/activity/9139

"Quinzena litèraria-Verdaguer 2014" a Folgueroles
http://bibliotecavirtual.diba.cat/detall-noticia/-/detall/rI7E/NEWS_STRUCTURE/10934/21423314
La «Pàtria» de Jacint Verdaguer lligarà la Quinzena literària a Folgueroles
http://www.naciodigital.cat/osona/noticia/41494/patria/jacint/verdaguer/lligara/quinzena/literaria/f
olgueroles
Quinzena Literària i Mercat del Llibre Vell de Folgueroles
http://www.lletrescatalanes.cat/lletres-2-0/noticies/item/446-quinzena-literaria-i-mercat-del-llibrevell-de-folgueroles
El llibre 'Pàtria' de Jacint Verdaguer centrarà la Quinzena Literària de Folgueroles
http://www.elter.net/noticia/16433/llibre-patria-jacint-verdaguer-centrara-quinzena-literariafolgueroles#.U53b4i8TIhE
El llibre 'Pàtria' centra les activitats de la Quinzena Literària de Folgueroles dedicada al poeta
Jacint Verdaguer
http://www.324.cat/noticia/2391466/osona/El-llibre-Patria-centra-les-activitats-de-la-QuinzenaLiteraria-de-Folgueroles-dedicada-al-poeta-Jacint-Verdaguer
"Homs: ""Jacint Verdaguer ens inspira la idea del compromís amb la pàtria i amb els valors de
la solidaritat i l'esforç"""
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/detall.do?id=268711&idioma=0&de
partament=47&canal=
Homs: «Verdaguer ens inspirà la idea de compromís amb la pàtria»
http://www.naciodigital.cat/noticia/68838/homs/verdaguer/inspira/idea/compromis/amb/patria
Homs considera que Verdaguer inspira als catalans la idea del "compromís amb la pàtria" i "els
valors de la solidaritat i l'esforç"
http://www.vilaweb.cat/acn/ultima-hora/4192047/20140518/homs-considera-verdaguer-inspiracatalans-idea-compromis-patria-valors-solidaritat-lesforc.html
Homs considera que Verdaguer inspira als catalans la idea del "compromís amb la pàtria"
http://www.elter.net/noticia/16447/homs-considera-que-verdaguer-inspira-als-catalans-idea-delcompromis-patria#.U53czC8TIhE
Homs diu que el projecte català es basa en "l'instint de supervivència" i no l'èpica
http://www.europapress.cat/politica/noticia-homs-diu-projecte-catala-basa-linstint-supervivenciano-lepica-20140518184351.html

Verdaguer Edicions
La setmana XTL
Verdaguer Edicions, un nou projecte de la Fundació Jacint Verdaguer.
Cultura Avui
La Pomerola.
Ara.cat
La Col·lecció Univers aplegarà parts de l'obra de Verdaguer amb una mirada contemporània.
La Vanguardia
Nova col·lecció Univers...
ACN
Nova col·lecció Univers.
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ACN (Tall de Veu)
Nova col·lecció Univers.
Diari de Girona
Lectura contemporània de Verdaguer.
El Núvol
Els dimonis i les pàtries de Jacint Verdaguer.
Diari de Girona
Lectura contemporània de Verdaguer.
El 9 Nou
Un Verdaguer per al segle XXI.
El Punt Avui
Un Verdaguer polièdric.
El Periódico
Tres grosses.
Cultura Avui
L’arada a tots els solcs. Cultura Avui
La Razón
Nueva colección... La Razón
Vilaweb
Univers Verdaguer: Dimonis i Pàtries. Vilaweb
El País
Atrás Satanàs que ve Verdaguer. El País

Vídeos i programes monogràfics
Xarxa Televisió Ripollès
Folgueroles zona natural
Canal Taronja
Altra cara amb Carme Torrents
TV3
Programa Divendres
You tube
Vídeo promocional mapa Literari Català
TV3
Bon cop de falç.
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6. Gestió
Visites institucionals
Durant la Quinzena Literària Verdaguer vàrem rebre les visites institucionals següents:
- Sr Francesc Homs conseller de la Presidència de la Generalitat de Catalunya
- Sra. Neus Munté consellera de Benestar i família de la Generalitat de Catalunya

Actes de representació
Entre les entrevistes realitzades destaquem:
- Entrevista amb el conseller de Cultura Ferran Mascarell per parlar del projecte d’Espais
Escrits ( Carme Torrents i Anna Aguiló).
- Visita a la directora del Palau Güell per parlar de possibles col·laboracions ( Carme
Torrents).
- Participació en la junta de govern de la ILC.
- Inauguració de l’exposició Caridad un libro limosna a la Casa de Andalucía de
Saragossa ( Carme Torrents i Laura Vilardell).
- Entrevista amb el president de la Diputació de Barcelona, Salvador Esteve per parlar
del projecte Verdaguer Edicions (Carles Baronet, Ricard Torrents i Carme Torrents).
- Entrevista amb el president de l’antiga Caixa de Manlleu (BBVA), Joan Contijoch, Jordi
Espona i Quim Albareda per parlar del finançament d’una Beca de Recerca ( Carles
Baronet, Gil Orriols i Carme Torrents)

Equip humà
Fundació Jacint Verdaguer. 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 ; Sr.
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 i el Sr.
Joan Vilamala Terricabras. Soci d'Amics de Verdaguer, vocal.

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

Casa Museu Verdaguer
Gestió
Sra. Pilar Canudas i Pujols. Informadora i administrativa i la Sra. Carme Torrents. Directora de
la Fundació Jacint Verdaguer, de la Casa Museu Verdaguer i secretària d’Espais Escrits
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Públic
Públic Presencial
Si observem les dades estrictes de públic total ens adonem que la xifra total de visitants s’ha
reduït molt. Una de les primeres causes és perquè l’exposició itinerant que tenim va acabar la
gira el mes de febrer i no en tenim cap altra en curs. El nombre de visites a la Casa Museu
també s’ha reduït una tendència que es va consolidant i , en algun casos, atribuïble al cost de
l’entrada si més no així ho manifesten algunes de les persones que no ens visiten (preus que
no s’han mogut des del 2007). D’altra banda cal valorar la poca presència que tenim en l’oferta
turística de la comarca.
Pel que fa a rutes literàries si bé són inferiors a l’any passat superen la xifra de l’any anterior.
PÚBLIC

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Museu

3.771

3.315

3.815

3.256

2.719

2.103

1.909

Rutes

1702

1.322

2.057

1.107

965

1.358

1.010

455

45

44

Activitats a les escoles
Usuaris

1.441

1.176

2.242

1.414

592

283

411

Actes

759

1.184

1.889

2.030

2.307

3.625

2.712

Exposicions

500

536

780

340

7.165

4.086

300

Públic total

6.141

6.320

7.946

6.700

14.203

11.500

6.386
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Públic Virtual
El públic virtual total de les diverses webs no para de créixer arribem a una xifra de 27.000
visitants anuals, la qual cosa ens atorga una gran responsabilitat en aquest sentit.

Si analitzarem les dades de les dues webs més actives ens adonem que les xifres de trànsit i
permanència són positives.
www. verdaguer.cat: el nombre de visites totals anuals és de 13.987, d’aquests el 69,12%
només entren una vegada i el 30,88% repeteixen. Durada mitjana de la sessió: 2’40’’
www. verdagueredicionsdicions.cat: el nombre de visites totals anuals és de 3.274, d’aquests
el 78,28% només entren una vegada i el 21,72% repeteixen. Durada mitjana de la sessió: 1’58’’
Webs
verdaguer.cat
canigo125.cat
caritat.cat
turismeverdaguer.cat
verdagueredicions
Total

2009 2010 2011 2012 2013
2014
7.328 9.384 11.898 10.367 11.565
13.987
9.403 5.819 6.348
5.363
197 1.956 1.238
1.386
1.007 1.490
807
612
3.274
7238 9.384 21.498 19.149 20.239 26.911
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Xarxes Socials
Facebook
La fundació té un perfil que té 2.235 amistats que administra dues pàgines:
Pàgina Facebook de la Fundació Jacint Verdaguer
El darrer any ha passat de 618 a 732 persones a qui els agrada i segueixen la pàgina. Les
publicacions a la pàgina tenen un abast setmanal mitjà de 280 persones.
Pàgina Facebook d’Edicions Verdaguer
Verdaguer Edicions ha passat de 162 a 184 persones a qui els agrada la pàgina. L’Abast mitjà
de les publicacions és de 80 persones setmanals.
Twiter
La Fundació té dos twiters
Twitter de la Fundació Jacint Verdaguer
Aquest any hem passat de 705 a 876 seguidors. Moments àlgids mes de maig i setembre
coincidint amb l’aniversari de Verdaguer Edicions. Seguim a 668 perfils diferents
Hem fet un total de 51 tuits. El més tuitejat i amb més repercussió ha estat el que feia
referència a la visita de TV3: Divendres de TV3 visita la Casa Museu Verdaguer. (37 clicks)
Twitter Editorial
Tenim 82 seguidors, en seguim 111 i hem fet 193 tuits.
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7. Memòria econòmica
Els ingressos respecte a l’any anterior han sofert una davallada d’un 15% en subvencions i patrocinis; mentre que els ingressos propis s’han incrementat en un 8’5%
respecte l’any anterior, increment clarament atribuïble a les vendes de Verdaguer Edicions. D’aquesta manera el finançament global en recursos propis ascendeix a un
21’50% tendència molt recomanable pels equipaments de les nostres característiques.
Hem reduït la despesa en aprovisionaments i també la contractació de serveis exteriors.
El tancament del pressupost s’ha saldat amb un superàvit de 2.189,90 €.

FUNDACIÓ PRIVADA JACINT VERDAGUER
PRESSUPOST 2014

INGRESSOS PER LES ACTIVITATS
Venda llibres, entrades i merchandising
Serveis Difusió Literària

PRES. 2014

Tancament 2014

18.000,00 €

23.772,95 €
17.709,95 €
6.063,00 €

9.100,00 €
8.900,00 €

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

124.496,00 €

TOTAL INGRESSOS PREVISTOS

142.496,00 €

31.996,00 €
32.500,00 €
50.000,00 €
10.000,00 €

86.775,55 €
6.900,00 €
29.000,00 €
50.000,00 €
875,55 €
110.548,50 €
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PRES. 2014
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

Tancament
2014

Activitat Altres
Activitat - Venda Serveis
activitats
Despeses G Total
Total
3.787,00 €
710,06 €
0,00 €
236,70 €
8.100,00 € 4.733,76 €
0,00 €
4.500,21 €
0,00 €
0,00 €
11.000,00 € 4.500,21 €
1.646,55 €
38.409,13 €
0,00 € 14.814,51 €
75.096,00 € 54.870,19 €
8.653,12 €
34.612,48 €
0,00 €
0,00 €
45.000,00 € 43.265,60 €
0,00 €
350,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
350,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
135,92 €
100,00 €
135,92 €
251,46 €
251,46 €
0,00 €
0,00 €
1.200,00 €
502,92 €
108.358,60
14.338,13 €
78.833,34 €
0,00 € 15.187,13 €
140.496,00 €
€
0,00 €
0,00 €
0,00 €
2.000,00 €
2.000,00 € 1.614,48 €
0,00 €

0,00 €

14.338,13 €

78.833,34 €

RESULTAT DE L'EXERCICI

0,00 €

2.000,00 €

0,00 € 17.187,13 €

2.000,00 €

1.614,48 €
109.973,08
142.496,00 €
€
2.189,90 €
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"Faig constar que aquest document va ser aprovat pel patronat de la fundació Jacint
Verdaguer en la reunió celebrada el dia 19-3-2015. Signat: Jordi Grau Cardús, secretari"

