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1. Presentació
En el balanç d’activitat de la Fundació Jacint Verdaguer de 2015 podem destacar millores
en la infraestructura de l’edifici que han permès reparar alguns problemes com humitats
però sobretot l’oportunitat -gràcies a una subvenció finalista atorgada pel Serveis de
Museus de la Generalitat el mes de novembre- que ha permès remodelar el “dalt més alt” i
instal·lar-hi l’exposició Dos creadors.Verdaguer Perejaume. Un espai que s’ha re
valoritzat i ha permès mostrar el fons amb dignitat tot posant en valor l’obra Canigó del
poeta i la relació artística de l’autor amb l’artista contemporani Perejaume.
Hem fet millores en la comunicació gràcies a la implantació del nou portal web que permet
mostrar un ric fons documental que s’ha anat creant al llarg dels deu darrers anys i que és
una plataforma de presentació de la nostra activitat en els àmbits de investigació,
conservació i difusió de la vida i l’obra de l’autor.
Destaquem també la creació de complicitats amb Recercat i l’Ajuntament de Vic per portar
a terme dos projectes que veuran la llum el 2016: Cantata Canigó i Musical Verdaguer
respectivament.
Al llarg de l’any s’han organitzat un total de 44 activitats de les quals 7 han estat a
Barcelona, 8 a Vic i la resta a Folgueroles.
A través d’Espais Escrits s’han establert relacions internacionals que han permès
començar a establir ponts amb equipaments similars d’Itàlia i França que han de permetre
col·laboracions futures i projectes en l’arc mediterrani europeu.
A nivell editorial s’ha publicat un nou volum Maleïda de Bernat Gasull de la col·lecció
Univers número 3; s’ha enllestit i ha quedat a punt d’editar Flors del Calvari volum
número 16 de la col·lecció de l’Obra Completa en Edició Crítica i s’ha començat e n el llibre
Al cel volum número 32 de la col·lecció OCEC.
A nivell de públic presencial s’ha incrementat en un 11,5 % respecta a l’any anterior, la
qual cos és positiva sobretot tenint en compte que no hem tingut cap exposició en
itinerància. Pel que fa al públic virtual en termes generals els usuaris o visites totals s’ha
reduït respecte a l’exercici anterior però s’ha incrementat la incidència a les xarxes en
especial al twiter.
A nivell de presència en els mitjans hem sortit en 90 notícies de mitjans diversos, hem
estat objecte de 3 programes de TV i hem estat entrevistats a Catalunya Ràdio. Hem estat
presents en 8 publicacions turístiques.
A nivell econòmic el total d’ingressos ha estat de 140.000 € , un 16 % dels quals prové de
recursos propis. Del total de la despesa un 45 % provenen de la despesa corrent i la resta
són per activitats.
Tanquem l’exercici pendents de trobar un conveni estable amb les administracions que
ens permetria treballar amb una major planificació i acomplir els objectius més
folgadament.
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2. Conservació
Edifici
S’han realitzat obres de conservació:
- La reparació humitats terrassa i la protecció dels tubs de l’aire condicionat.
-

S’ha repintat el lavabo.
S’ha renovat la instal·lació d’una nova il·luminació a les vitrines.
S’ha remodelat l’espai expositiu del “Dalt més alt” Reparació del llum exterior al
museu.
S’ha esporgat l’heura i el llorer de l’eixida.

Entorn
-

S’han reparat els danys causats al Pi de les tres branques
S’ha reparat del banc i s’ha instal·lat d’una bústia al jardí Brins d’espígol de la Damunt
S’ha col·laborat en la redacció dels continguts de la nova senyalètica del municipi.

Fons
-

Ordenació arxiu: S’ha treballat a la mateixa seu de l’arxiu per posar en ordre tota la
documentació dels darrers anys. Ara com ara, s’estan arxivant
les dades
corresponents al 2013

-

Estem treballant per estar al corrent de la LPD (Llei de Protecció de dades) tant
en tenir a punt tota la documentació com en la formació dels nostres
treballadors.

-

S’està treballant en l’actualització de continguts de Viquipèdia especialment sobre la
biografia.

-

Les variacions del fons bibliogràfic són les següents: El fons de la biblioteca s’ha
incrementat amb 28 exemplars tant procedents de compra com del fons per
documentar. Destaquen: l’adquisició de nous exemplars en el marc del Mercat del
Llibre Vell de Poesia, dins la Quinzena Literària (FV) 2015; la incorporació dels títols
de recent aparició publicats per Verdaguer Edicions, i d’altres novetats editorials;
l’ampliació de la col·lecció local; i la millora i increment dels exemplars de
l’hemeroteca. (Vegeu Annex 1)
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3. Àmbits de treball
Recerca i Innovació: produccions
-

Musical Verdaguer L’ajuntament de Vic, la Fundació L’Atlàntida Centre d’arts
Escèniques d’Osona accepten portar a terme el projecte presentat per la Fundació
Jacint Verdaguer per a la creació d’un musical Verdaguer amb el grup Obeses en el
marc de la celebració de Vic ciutat de cultura el dia 17 de desembre de 2016.

-

Cantata Canigó. És una producció impulsada per Recercat amb la col·laboració
d’Escola de Música de Vic (EMVIC), Centre de Recursos Pedagògics d’Osona (CRPO),
l’Escola Bressola i nosaltres.

-

Locució Canigó. Hem portat a terme la gravació del poema Canigó dit per Lluís Soler.

-

A través d’Espais Escrits hem entrat a formar part del “Cultural Learning, Identity
and the European Project” liderat per la UVIC-UCC i diverses universitats europees.

-

Temples amb veu d'escriptors. Hem col·laborat en el projecte d’Espais Escrits que
ha donat com a resultat una ruta dins el Mapa Literari Català junt amb l’Institut Ramon
Muntaner (IRMU).

Educació
-

Hem elaborat i enviat l’Oferta Educativa 2015-2016.

-

Junt amb l’Ajuntament de Folgueroles i l’escola Mossèn Cinto hem promogut el
projecte “Aprendre Poemes de cor” adreçat a l’escola i dirigit per Montse Albàs.

-

S’han fet propostes de plaça per a alumnes en pràctiques a: la Universitat de Vic-UCC
activitat educativa externa “ Comunity mànager FJV”, a la Universitat Autònoma de
Barcelona per a pràctiques dels alumnes de 4rt del Grau d'Història de l'Art en museus
de la XML i ”, a la Universitat Autònoma de Barcelona per a pràctiques dels alumnes
del Màster en Anàlisi i Gestió del Patrimoni de la UAB en museus de la XML.

-

Hem impartit un seminari sobre la Cantata Canigó Els professors de diferents centres
educatius de Secundària que tenen al càrrec 600 alumnes van assistir a la formació per
professors de música van impartir el curs: Sebastià Bardolet, Francesc Bitlloch i Carme
Torrents, organitzat per Tradicat amb la participació de La Bressola (Perpinyà), EMVIC
i FJV (24.11.2015).

-

S’ha impartit una classe a l’assignatura Educació i Patrimoni de la UVIC-UCC sobre el
Patrimoni literari i la mediació de la literatura (Carme Torrents).
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Formació
-

Formació aparell de desfibril·lació (Pilar Canudes i Carme Torrents).

-

Formació informàtica adreçada al personal de la Casas Museu: l’ús de les xarxes i
gestió de continguts del web (Carme Torrents).

-

International Workshop on higher education “ Cultural heritage and place” UVIC-UCC (
Carme Torrents).

-

S’ha participat en el viatge a Aliano i Matera per celebrar els 10 anys d’Espais Escrits i
conèixer els sistema de treballl dels Parchi Letterari. (Carme Torrents)

-

S’ha participat en una taula rodona a la Jornada Gamificar el patrimoni a la Jornada
tècnica de la Xarxa de Museus Locals organitzada per la Diputació de Barcelona.
(Carme Torrents).

-

S’ha col·laborat en la organització i s’ha participat en una taula rodona a la Jornada
tècnica Narrativa transmèdia d’Espais Escrits(Carme Torrents).

-

Formació sobre la Llei de Protecció de Dades (LPD) (Pilar Canudes).

Verdaguer Edicions
Segons el Pla de Treball previst:
-

Hem estat presents a la Setmana del Llibre Català a Barcelona gràcies al suport de
Muntanya de Llibres i Eumo.

-

S’ha publicat el llibre que en principi havia de portar el títol Aneto de Bernat Gasull
amb el títol Maleïda, de la col·lecció Univers número 3.

-

S’ha treballat amb el llibre Flors del Calvari volum número 16 de la col·lecció OCEC i
s’han portat a terme les tasques següents: correcció d’originals, maquetació prèvia,
coordinació editorial, maquetació final, disseny de la coberta, revisió de la maqueta i
impressió. Queda pendent la part de comunicació ja que no és recomanable posar un
llibre a la venda el mes de desembre i d’altra banda el llibre ha acabat tenint més
pàgines de les previstes i l’encariment del preu ha obligat a fer front a aquesta despesa
en un altre exercici.

-

En referència al llibre Al cel volum número 32 de la col·lecció OCEC s’han començat a
corregir originals i s’ha iniciat la maquetació. La resta del procés ha quedat pendent
epr al 2017.
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Turisme
-

Hem renovat el distintiu de Qualitat en destinació turística: SICTED

-

Hem fet una proposta de col·laboració turística amb el molí de la Calveria i amb el
Bardaguer.

-

Junt amb l’oficina de turisme de Vic hem tornat a programar les Ruta Verdaguer a la
ciutat de Vic durant el mes d’octubre.

-

S’ha preparat una nova guia per fer una ruta per les “Cases singulars” de Barcelona.

-

En el marc del DIM hem participat en el Gastromuseu’s 15 organitzat per la
Xarxa de Museus d’Osona, el Consell Comarcal i Osona Turisme.

-

Hem preparat paquets turístics que es poden consultar al web. http://
www.verdaguer.cat/cms_verdaguer/app/webroot/uploads/1446801846.pdf.

-

Hem preparat el material per a l’estudi dels elements més singulars dels
museus de la XML per entrar en la campanya de difusió (Diputació de
Barcelona).

-

S’han elaborat propostes de paquets turístics per a Barcelona és molt + (Diputació de
Barcelona).

-

Hem entrat a formar part del Projecte Visitmuseum per posar a l’abast del
visitant turista la informació de les exposicions permanents dels museus,
traduïda en diversos idiomes i fer-la accessible des del seu propi dispositiu
mòbil (Cultura i turisme de la Generalitat de Catalunya).

-

Després de l’acord de formar part del consorci Osona Turisme es participa en l’acte
anual de la Nit de Turisme

Exposicions
-

Remodelació de l’exposició del “Dalt més alt” amb l’exposició: Dos creadors.
Verdaguer Perejaume que ha consistit en presentar la mateixa temàtica que hi havia
però amb un discurs nou, més ben integrat en l’espai i amb elements expositius
d’acord amb la tecnologia actual i donant un protagonisme a l’obra original dels dos
autors.

-

S’ha reprès la itinerància de l’exposició Caritat, un llibre almoina [en els inicis de la
sismologia moderna]. Poesia solidària de Jacint Verdaguer. L’acull l’Institut
Cartogràfic i Geològic de la Generalitat de Catalunya.
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4. Agenda d’activitats
Al llarg de l’any s’han organitzat un total de 44 activitats de les quals 7 han estat a
Barcelona, 8 a Vic i la resta a Folgueroles.

Calendari
Gener
-

Presentació del llibre Dimonis. apunts de Jacint Verdaguer a la casa d’oració d’Enric
Casasses al Casino de Vic(29.01.2015).

Febrer
-

Presentació del llibre Pàtries. Poemes de Jacint Verdaguer Temple Romà de Vic
(13.02.2015).

Març
-

Presentació de Pàtries. Poemes de Jacint Verdaguer Òmnium cultural de BCN(23.03.2015.

-

Presentació de Càntics de Jacint Verdaguer Llibreria Claret de Barcelona (25.03.2015).

Abril
-

Presentació de Dimonis. Apunts de Jacint Verdaguer a la casa d’oració d’Enric Casasses.
Sant Pau del Camp Barcelona (15.04.2015).

-

Sentir Verdaguer a les cases singulars La Llotja de Barcelona (22.4.15).

-

Sant Jordi a la Casa Museu Verdaguer Contes savis amb Ada Cusidó amb la col·laboració de
l’AMPA de l’escola.

Maig
Quinzena Literària. Verdaguer 2015
DIVENDRES, 15 DE MAIG
-

Durant tot el dia per diversos indrets del poble «Poemes de cor» a càrrec dels alumnes
de l’escola mossèn Cinto

-

PRESENTACIÓ DE L’EXPOSICIÓ: Biografies de Verdaguer a càrrec dels curadors

-

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE: El poeta del poble d’Andreu Carranza, a càrrec del mateix
autor i d’Antoni Pladevall, escriptor

DISSABTE, 16 DE MAIG
-

Reunió plenària de la Societat Verdaguer

-

CONFERÈNCIA: Guions radiofònics sobre Verdaguer per escolars, d’Artur
Martorell a càrrec de Ramon Pinyol i Laura Vilardell

-

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE: Càntics de Jacint Verdaguer a càrrec dels curadors, Joan
Requesens i Francesc Cortès
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-

Breu mostra de càntics a càrrec del Cor d’homes de Folgueroles dirigit per Sebastià
Bardolet

-

ARBRE DE MAIG: Inauguració de plaques a la Ronda de la Damunt
Tallada del Maig a la Font Trobada. Plantada del Maig i danses a la plaça Verdaguer

-

ESPECTACLE: Sílvia Bel diu Poesia amb Juan Manuel Galeas, veu i José Santiago,
guitarra

DIUMENGE, 17 DE MAIG
-

Mercat del Llibre Vell de Poesia

-

Concurs de Rams. «Poemes de cor» als balcons, a càrrec de rapsodes folguerolencs

-

Missa solemne. Ofrena floral, Ballet de Folgueroles i altres danses

-

Parlament d’homenatge a càrrec del Sr. Xavier Grasset, periodista i el Sr. Carles
Baronet, alcalde de Folgueroles

-

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

-

CONCERT: Banda de l’EMVIC dirigida per Ferran Anglí

DIVENDRES, 22 DE MAIG
-

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE: Dimonis. Apunts de Jacint Verdaguer a la Casa d’Oració
d’Enric Casasses, a càrrec del mateix autor

DISSABTE, 23 DE MAIG
-

FLORS DEL DESVARI. Trobada de lectures i improvisacions poètiques i musicals.
Música: Manuel Carmona (guitarra espanyola), Coloma Bertran (violí) i Guillem Plana
(guitarra) Veus: Dolors Miquel, Gerard Horta i K-100 i tots els que us hi apunteu!

DIUMENGE, 24 DE MAIG
-

CAMINADA POPULAR PELS LLOCS VERDAGUERIANS DE LES GUILLERIES

-

NOVA SABA PER AL PI DE LES 3 BRANQUES

DIMECRES, 27 DE MAIG
-

Lliurament dels premis finalistes de la fase territorial dels II Jocs Florals Escolars de
Catalunya. Organitza: Serveis Territorials d’Ensenyament a la Catalunya Central

DIUMENGE, 31 DE MAIG
-

ACTE POÈTIC. Organitza: el Patronat d’Estudis Osonencs

-

QUATRE HORES DE SARDANES. Cobla Lluïsos i Bellpuig Cobla. Organitza: Agrupació
Sardanista de Folgueroles
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Juliol
-

Hem acollit el Taller de Jocs tradicionals organitzat per l’Anònima de Jocs Tradicionals
amb la col·laboració de l’ajuntament de Vic i la Generalitat de Catalunya (7.07.2015)

-

Espectacle sobre Cançons de Taverna a càrrec de Els Tranquils (7.07.2015)

Agost
-

Realització de la Ruta Verdaguer nocturna (20.08.2015)

Setembre
-

Setmana del Llibre Català i la literatura (Barcelona)

-

Dins el programa Viu el Parc la contista Caro Von Arend ha explicat Rondalles i Llegendes
de Verdaguer (27.09.2015)

Novembre
-

A partir del mes de novembre la nostra agenda oferirà cada segon diumenge de mes la
Ruta Verdaguer a Folgueroles.

-

Presentació de: Mount Canigó: a tale of Catalonia traduït a l’anglès per Ronald Puppo
ha estat publicat per Tamesis Books amb la col·laboració de l’Editorial Barcino. Casa
Museu de Folgueroles (20.11.2015)

Octubre
-

Durant els 4 diumenges s’ha realitzat la Ruta Literària a la ciutat de Vic.

Desembre
-

Presentació de: Maleïda. L'aventura de Jacint Verdaguer a l'Aneto, de Bernat Gasull.
Editat per Verdaguer edicions. Casino de Vic (17.12.2015)
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5. Comunicació
A nivell comunicatiu hem portat a terme diverses accions que han tingut un impacte
destacat a la premsa: un total de 90 notícies a mitjans diversos (vegeu Annex 2) . Hem
reeditat el tríptic de la Casa Museu Verdaguer amb un tiratge de 5000 exemplars.

Rodes de premsa
- Roda de premsa per a la presentació del Dia Mundial de la Poesia (17.03. 15).
- Roda de Premsa Quinzena literària (28.04.15).
- Roda de premsa Consell de Museus del DIM (07.05.15).

Participació en programes als MMCC
- Entrevista notícies en Xarxa TV (15.01.15).
- Entrevista des del Campanar El 9 TV (19.05.15)
http://www.el9nou.cat/tvcarta2_o_0_1/35/11346/des-del-campanar:-folgueroles
- Entrevista Xarxa de Ràdio sobre la Fundació Jacint Verdaguer (27.03.15).
- Entrevista Ràdio El 9Nou (13.05.15).
- Entrevista a Catalunya Ràdio en el programa l’Oracle amb Xavier Grasset (14.05.15).
http: //www.ccma.cat/catradio/alacarta/loracle/el-moment-oracle-carme-torrents-shade-reivindicar-la-pellicula-sobre-verdaguer/audio/881522/
- Presentació del llibre: Mount Canigó: A Tale of Catalonia
https://www.youtube.com/watch?v=SIKSkrq9My8
- Participació en el programa “País petit: Folgueroles”. La Xarxa TV
http://programes.laxarxa.com/audio/94040

Web i xarxes
S’ha treballat intensament en la producció i presentació del nou portal web
www.verdaguer.cat

11

- Hem reprès el projecte Ajuda’ns a trobar Verdaguer i ha tingut bona acollida.
- Hem realitzat una campanya a facebook i a Twiter per difondre l’apartat de Recerca i
Innovació del nostre web.
- Hem donat resposta a les declaracions del regidor de l’ajuntament de Barcelona Jaume
Asens.

Enviament d’informació
Tenim un grup de persones adherides a les nostres activitats que a través del programa
“Mailchimp” reben la nostra informació. Comptem amb 1152 adherits a la “news letter”
dels quals 118 són nous i s’han produït 7 baixes.
- Hem fet l’enviament mensual del “Poema del mes” ( dotze vegades) a 1152 persones amb
una mitjana de 300 persones que l’obren.
- Hem fet l’enviament de l’agenda (tretze vegades) a 1140 persones amb una mitjana de 300
persones que l’obren.
- Hem fet l’enviament del “Poema de Nadal” a 1145 persones amb 332 obertures.
- Hem fet l’enviament oferta educativa (dues vegades) a 494 persones amb una mitjana
d’obertura d’un3w 115 persones.
- Hem fet l’enviament oferta turística (dues vegades) a 60 persones amb una mitjana
d’obertura d’unes 15 persones.

Publicacions turístiques
Benvinguts a
Can Verdaguer
Casa Museu
Verdaguer, la
llar del poeta
Fent País
Fent País
Fent País
Diba
Patrimoni
gencat
Xarxa de museu
d’Osona

Guia de museus
de Catalunya
Agenda Sapiens

http://www.sapiens.cat/ca/museus-de-catalunyafullscreen.php
http://www.sapiens.cat/ca/agenda/casa-museu-verdaguer-lallar-del-poeta-157534.php

issue

http://www.fentpais.cat/guia-regal/xec-regal/420/fundaciojacint-verdaguer/652/visita-museu-verdaguer-i-dinar-almonestir-de-sant/
http://www.fentpais.cat/guia-regal/xec-regal/420/fundaciojacint-verdaguer/640/visita-museu-verdaguer-i-dinar-almonestir-de-sa-2/
http://www.fentpais.cat/guia-regal/xec-regal/420/fundaciojacint-verdaguer/653/ruta-literaria-verdaguer-i-berenar-deproductes-de/
http://www.barcelonaesmoltmes.cat/web/agenda/-/rutaliteraria-verdaguer-a-folgueroles
http://patrimoni.gencat.cat/ca/coleccio/renaixenca-i-elromanticisme
http://www.sortirambnens.com/museus/museus-per-anaramb-nens-a-barcelona/485

Memòria 2015

6. Públic
Públic presencial
PÚBLIC
Museu
Rutes
Activitats escolars
Usuaris
Actes
Exposicions
Públic total

2011
3.256
1.107

2012
2.719
965

2013
2.103
1.358

2014
1.909
1.010

2015
2.558
1.005

1.414
2.030
340
6.700

455
592
2.307
7.165
14.203

45
283
3.625
4.086
11.500

44
411
2.712
300
6.386

168
317
3.327
0
7.375

El públic global del museu s’ha incrementat en un 11,5% la qual cosa tenint en compte que
durant l’any no hem tingut cap exposició en gira implica un creixement notable que
permetria fer una inflexió positiva. En els paràmetres específics s’incrementen les visites
al museu, les activitats escolars i els actes.
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Públic web
PÚBLIC WEB
verdaguer.cat
canigo125.cat
caritat.cat
turismeverdaguer.cat
verdagueredicions
Total

2011

2012

2013

2014

2015

11.898 10.367 11.565 13.987

10.479

9.403

5.819

6.348

5.363

1.942

197

1.956

1.238

1.386

1.272

1.007

1.490

807

709

612

3.274

3.936

21.498 19.149 20.239 26.911

18.338

El públic web es mesura a través de Google anlitycs i donem dades d’usuaris o visitants
únics. Ha experimentat una davallada que hem de pensar que no és del tot real ja que els
paràmetres d’anàlisi varien amb el temps i el canvi de servidor d’Arsys a CDMON i dels
canvis en el web han creat algunes incidències que no permeten homologar les dades
d’aquest any amb les de l’any passat. En tot cas és interessant remarcar la dada que posem
a continuació que mostra la fidelització i l’increment dels usuaris.
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Públic xarxes
Si comptabilitzem la totalitat de les xarxes que gestionem tenim un total de 2477
seguidors.

Dades de Facebook: Fundació Jacint Verdaguer
Tenim un total de 824 seguidors (3.3.1026)
Els fans responen al següent perfil: 56% són dones i 42% homes, el 24% tenen entre 45 i
54 anys, el 22% entre 35 i 44 anys i el 21% entre 25 i 34 anys. La majoria són de Barcelona
(246 fans), seguits per la gent que resideix a Vic (71 fans) i Folgueroles (22 fans).
La publicació amb més abast ha estat “El ballet de Folgueroles i altres danses ara a la
plaça” #Verdaguer 2015, arribant a 1.029 persones d’abast, compartit 3 vegades i en total
aconseguint 61 m’agrades. Seguit per “Encetem el mes de març amb el poema “Ametller de
Jacint Verdaguer” amb 1.028 persones d’abast, compartit 12 cops i amb 81 m’agrades.

Dades Facebook: Verdaguer Edicions
Un total de 231 (3.3.2016). Al llarg de l’any hem difós diverses novetats editorials i hem
portat a terme diverses campanyes. Verdaguer Hem passat de 184 a 229 persones a qui els
agrada la pàgina. L’abast mitjà de les publicacions és de 80 persones setmanals. Els fan
responen al següent perfil: 48% són dones i 50% homes, el 33% tenen entre 35 i 44 anys,
el 26% entre 45 i 54 anys i el 15 % entre 25 i 34 anys i també entre 55 i 64 anys. La
majoria són de Barcelona (97 fans), seguits per la gent que resideix a Vic (15 fans) i Girona
(8 fans).La publicació més vista amb 303 persones d’abast és la de Joan Anguera recitant
Canigó des de l’ermita de la Damunt. Amb 1 compartició i 14 m’agrades en total. Seguida
per la informació “El proper 17 de desembre presentarem el llibre Maleïda. L’aventura de
Jacint Verdaguer a l’Aneto”, de Bernat Gasull amb 209 persones d’abast i 15 m’agrades.

Dades Twitter: FJVerdaguer
Un total de 1087 (3.3.2016). Hem passat de 876 a 1.050 seguidors. Seguim a 770 perfils
diferents. Tenim un total de 2.082 tuits, mentre l’any passat només n’acumulàvem 51.

Dades Twitter: VerdaguerEd
Un total de 177 (3.3.2016). Hem passat de 82 seguidors a 175 seguidors. Seguim a 212
perfils diferents i hem fet un total de 279 tuits.

Intagram FJVerdaguer
Un total de 138 (3.3.2016)

Youtube: Fundació Jacint Verdaguer
Un total de 20 (3.3.2016)
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7. Gestió
Visites institucionals
- Visita la Casa Museu Verdaguer la delegada territorial del Barcelonès Maria Àngels Torres
(11.05.15).
- Visita de la Sra. Magda Gassó responsable del Servei de Museus i Béns Mobles de la
Generalitat de Catalunya ( 7.07. 2015).
- Visita del Sr. Lluís Puig director General de Cultura Popular, Associacionisme i accions
culturals de la Generalitat de Catalunya (8.07.2015).

Actes de representació
- Assistència de l’alcalde i de la directora a la inauguració a la seu de Taradell de
l’Ecomuseu del Blat (11.01.15).
- Assistència a l’acte de Benvinguda. Hèrcules buscant les Hespèrides. Palau Güell
Barcelona convidats pel president de la diputació de Barcelona Sr. Salvador Esteve
(Carme Torrents 9.06.15).
- Assistència a l’acte d’homenatge a Verdaguer a Vil·la Joana convidats pel director Joan
Roca (Carme Torrents 10.06.15).
- Assistència a l’acte del Cementiri de Barcelona convidats per Teresa Clota d’Indrets del
Record (Carme Torrents 14.06.15).

Relacions institucionals
- Reunió Consell Assessor matèria museus del Consell Comarcal d’Osona.
- Participació a la comissió de Seguiment de la Xarxa de Museus Locals de la Diputació de
Barcelona.
- Participació en el Consell Assessor de la Institució de les Lletres Catalanes de la Generalitat
de Catalunya.
- S’ha començat a participar a les reunions de la Xarxa del Museu d’Història de Catalunya
(xmhcat). Pendent del conveni i s’ha començat a elaborar un conveni marc de relació.
- S’ha presentat una proposta de conveni al director del Museu d’Història de Barcelona per a
l’equipament de Vil·la Joana.
- Participació i assistència a les reunions de junta i a l’ Assemblea d’Espais Escrits.
- Participació en els “Rencontres des maisons d'écrivains et des patrimoines littéraires “ a
Besançon pàtria de Victor Hugo.
- Assistència a l’acte: Les novetats literàries de Sant Jordi 2015 a la Catalunya Central
(18.04.15). Conversa amb la delegada territorial de cultura M. Àngels Blasco i el conseller
Ferran Mascarell

Reunions destacades
- Reunió amb el responsable de Serveis Territorials d’Ensenyament de les comarques
gironines.
- Reunió amb el responsable de Serveis Territorials d’Ensenyament de la Catalunya Central.
- Reunió Xarxa de Museus Locals.
- Reunió de didàctica amb l’equip de l’Ecomuseu del Blat.
- Reunió al Museu Episcopal de Vic per a la possible cessió temporal del bressol de mossèn
Cinto pel 2017.
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8. 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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9. Memòria econòmica
INGRESSOS PREVISTOS 2015
1. Ingressos per activitats

20.000,00 €

22.951,52 €

Venda llibres, entrades i merchandising

14.000,00 €

19.796,52 €

6.000,00 €

3.155,00 €

116.000,00 €

117.098,04 €

Subvencions Oficials a l'Activitat.

24.000,00 €

35.160,93 €

Subvencions Oficials.

32.000,00 €

28.000,00 €

Aportacions Privades.

50.000,00 €

50.000,00 €

Donacions

1.000,00 €

3.666,29 €

Altres ingressos

9.000,00 €

270,82 €

136.000,00 €

140.049,56 €

9.800,00 €

3.881,63 €

16.000,00 €
61.300,00 €
45.000,00 €

10.009,08 €
59.557,35 €
43.694,81 €

100,00 €

416,20 €

3.000,00 €

10.169,88 €

800,00 €

638,39 €

136.000,00 €

128.367,34 €

Serveis Difusió Literària
2. Subvencions i patrocinis

TOTAL INGRESSOS PREVISTOS
DESPESES PREVISTES 2015
1. Aprovisionaments
2. Reparacions i conservació
3. Altres despeses d'explotació
4. Despeses de personal
5. Ajuts, premis, etc.
6.Despeses financeres (IVA) +
7.Amortització de l'immobilitzat i inversions
TOTAL DEPESES
RESULTAT FINAL

11.682,22 €
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10. Annexos
Annex 1. Biblioteca
Mercat llibre vell de poesia 2015
 AA. VV. Jochs florals del Canigó: recort dels Jochs Florals de Barcelona de 1902
suspesos per l'autoritat militar lo dia 4 de maig y celebrats lo 11 de novembre á Sant
Martí de Canigó. Barcelona: Estampa de La Renaixensa, 1903


Cardona, Osvald. De Verdaguer a Carner: assaigs sobre afinitat entre grans poetes.
Barcelona: Selecta, 1959 (Club de literatura selecta, 286)

Verdaguer Edicions


Gasull, Bernat. Maleïda: l’aventura de Verdaguer a l’Aneto. Folgueroles: Verdaguer
Edicions, Univers 3, 2015

 Verdaguer, Jacint. Càntics. Joan Requesens i Piquer, Francesc Cortès i Mir
(Curadors). Folgueroles: Verdaguer Edicions, 2014 (Jacint Verdaguer. Obra
completa. Sèrie A; 11)
Destacats




Puppo, Ronald. Mount Canigó: a tale of Catalonia. Traducció de l’obra de Jacint
Verdaguer. Barcelona: Barcino; Woodbridge: Tamesis, 2015
Verdaguer, Jacint. Al Cel : obra pòstuma. Barcelona: Establiment Gràfich de J. Thomas,
1905
Masriera, Arthur. Poesies d'Arthur Masriera de la Companyía de Jesús: ab una lletraprefaci de mossèn Jacinto Verdaguer, mestre en Gay Saber. Barcelona: Llibreria Católica,
1893.

 Rierola i Masferrer, Francesc. Dietari. Vic: Gazeta montanyesa, 1908
 Gaziel. Memòries: Història d'un destí 1893-1914; Tots els camins duen a Roma.
Barcelona: Aedos, 1967
 Rusiñol, Santiago. El Místic: drama en quatre actes. Barcelona: Llibreria Bonavia,
1932 (Escena Catalana. Segona època; 366)
 Collell, Jaume. Del meu fadrinatge. Vic: Gazeta montanyesa, 1920 (Biblioteca
d'autors vigatans; 15) .
 Verdaguer, Jacint. Poesies. Barcelona: Ilustració Catalana, (1914?) (Lectura
19

popular. Biblioteca d'autors catalans; 36)
 Verdaguer, Jacint. A Barcelona: oda, premiada en la XXVa festa dels Jochs Florals ab la
rosella de plata oferta per la redacció de la Revista Literaria. Barcelona: Estampa
Espanyola, 1883
 Verdaguer, Jacint. L'Atlàntida, Canigó. Barcelona: Impremta Ràfols, 1921
 Les Floretes del gloriós senyor sant Francesc i dels seus frares, versió de Josep
Carner. Barcelona: Selecta, 1957 (Biblioteca selecta; 233)
 Commemoració del I Centenari de la Revelació poètica de Jacint Verdaguer, 1966
Revistes; publicacions periòdiques
 Enterro de Mossèn Jacinto Verdaguer. Joventut: periòdich catalanista; art, ciència i
literatura. Barcelona: Estampa de Fidel Giró, 1902. - núm. 123 (p. 394-408)


XII Diada de Verdaguer Excursionista. Barcelona: Comissió Verdaguer, Federació
d'Entitats Excursionistes de Catalunya, Comissió Verdaguer, 2015.

 Verdaguer, Jacint. Excursions. Barcelona: Il·lustració Catalana, [191-] (Lectura
popular. Biblioteca d'autors catalans; 231)
 Butlletí del Centre excursionista de Vich. Vic: Tip. Balmesiana, 1917 (VI). Núm.XXII Nota de contingut : L'Esbart de Vich, p. 146, per Joseph Salarich
 Ausona, Vic, 1945
Nota de contingut : Número extraordinario 2 junio de 1945. "En el centenario del
nacimiento de Mossen Jacinto Verdaguer" (Año IV - núm. 177)
Editado por la Delegación Comarcal de educación popular de F. E. T. y de las J. O. N. S.
Llibres, estudis, miscel·lànies...
 Carranza, Andreu. El poeta del poble. Barcelona: Edicions Destino, 2015 (L'Àncora;
241)
 Vilamala, Joan. La Creu de la Culla: deu textos, en vers i prosa, d'una rondalla
manresana. Jaume Gubianas Escudé, il·lustrador. Zenobita edicions (s. l.), 2015
 Aguiló Marià. Cartes sobre el Renaixement: materials. Margalida Tomàs
(Coordinadora). Punctum (s. l.), 2014 (El Vuit-cents; 10)
 Valls, Àlvar. Pirineu de Verdaguer: els noms de lloc del poema "Canigó". Barcelona:
PAM, 2013 (Biblioteca Serra d'Or; 450)
 Miracle, Josep. Verdaguerianes. Barcelona: Claret, 1987 (Els Daus; 82)
 Carner i Borràs, Antoni. Verdaguer. Barcelona: Edicions de Nou Art Thor,
1982 (Gent Nostra; 2)
 Pàtries. Dimonis: conferència-presentació. Folgueroles, Verdaguer Edicions, 2014. 1 DVD.
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Annex 2 . Recull de notícies
Activitats
nom
La mirada d’un
premi
Vil·la Joana Casa
de la Literatura

tipus
blog

enllaç
http://museusiaccessibilitat.blogspot.com.es/

La Vanguardia

A Mount Canigó.
A tale of
Catalonia
Tradueixen a
l´anglès el llibre
«Canigó»,...
Ronald Puppo
presenta la
traducció...
Editorial
Barcino tradueix
"Canigó", de ..
Tradueixen per
primer cop
íntegrament a
l'anglès el llibre .

VILAWEB

http://www.lavanguardia.com/20150305/54427883727/vil-lajoana-casa-de-la-literatura-ramon-sune.html
..\..\Editorial\COMUNICACIO\Recepció\Cultura
vil·la
Joana.
Dimonis Pàtries Aàntics Al cel.pdf
http://vic.vilaweb.cat/noticies/tradueixen-per-primer-copintegrament-a-langles-el-canigo-de-jacint-verdaguer/

L’Editorial
Barcino tradueix
a l’anglès

ALDIA

http://www.aldia.cat/arts/noticia-leditorial-barcino-tradueixlangles-canigo-jacint-verdaguer-20151118133919.html

Bloc Ricard
Torrents

http://rtbe.blogspot.com.es/2015/08/mount-canigo-tale-ofcatalonia.html

El professor de
la UVic Ronald
Puppo ha traduït
Editorial
Barcino tradueix
Canigó de Jacint

El 9 nou. paper

http://www.el9nou.cat/noticies_o_0/44759/professor-uvicronald-puppo-traduit-_canigo_-l_angles

Fundació Carulla

http://www.fundaciocarulla.cat/ca/noticies/editorial-barcinotradueix-canig%C3%B3-de-jacint-verdaguerl%E2%80%99angl%C3%A8s

Un centenar
d'activitats
ompliran Vic...

La Vanguardia

http://www.lavanguardia.com/local/osona/20151216/30851
192633/un-centenar-d-activitats-ompliran-vic-durant-tot-el2016-amb-motiu-de-la-capitalitat-de-la-cultura-catalana.html

Un centenar
d’activitats
ompliran Vic ...

Vilaweb

http://www.vilaweb.cat/noticies/un-centenar-dactivitatsompliran-vic-durant-tot-el-2016-amb-motiu-de-la-capitalitatde-la-cultura-catalana-4/

Mount Canigó: a
tale of Catalonia

Diari de Girona

http://www.diaridegirona.cat/cultura/2015/11/14/tradueixe
n-langles-llibre-canigo-jacint/753093.html

UVIC

http://mon.uvic.cat/lapunt/2015/11/19/ronald-puppopresenta-la-traduccio-integra-de-canigo-a-langles/

PRESENTACIÓ_
LA VANGUARDIA

http://www.lavanguardia.com/agenda/actividades/36935_edi
torial-barcino-tradueix-canigo-de-jacint-verdaguer-alangles.html
http://www.lavanguardia.com/local/osona/20151113/54439
808597/tradueixen-per-primer-cop-integrament-a-l-angles-elllibre-canigo-de-jacint-verdaguer.html

LA VANGUARDIA
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Tradueixen per
primer cop
íntegrament a ..
Tradueixen a
l’anglès el llibre .

Vilaweb

http://www.vilaweb.cat/noticies/tradueixen-per-primer-copintegrament-a-langles-el-llibre-canigo-de-jacint-verdaguer/

Diari de Girona

http://www.diaridegirona.cat/cultura/2015/11/14/tradueixe
n-langles-llibre-canigo-jacint/753093.html

Tradueixen a
l’anglès el llibre

La Vanguardia

Editorial
Barcino tradueix
Canigó de Jacint

Fundació Carulla

http://www.lavanguardia.com/local/osona/20151113/54439
808597/tradueixen-per-primer-cop-integrament-a-l-angles-elllibre-canigo-de-jacint-verdaguer.html
http://www.fundaciocarulla.cat/ca/noticies/editorial-barcinotradueix-canig%C3%B3-de-jacint-verdaguerl%E2%80%99angl%C3%A8s

A qui fa nosa
Verdaguer
El dia 27,
Matinal al Parc
El Pla de
Verdaguer
Andreu
Carranza, premi
Josep Pla 2015,
L'aparició de la
Mare de Déu de
Montserrat
Les vides de
Jacint Verdaguer

El 9 Nou
El 9 Nou

http://www.verdaguer.cat/cms_verdaguer/app/webroot/uplo
ads/1424692858.pdf
http://www.el9nou.cat/noticia_o_0/43697

El 9 Nou

http://www.el9nou.cat/noticia_o_0/39909

El 9 Nou

http://www.el9nou.cat/noticia_o_0/41125

El Temps

http://www.eltemps.cat/ca/notices/2015/03/l-aparicio-de-lamare-de-deu-de-montserrat-realca-el-nou-verdaguer-9049.php

La Vanguardia

http://www.lavanguardia.com/20150125/54423942680/lesvides-de-jacint-verdaguer-toni-coromina.html

Eusebi Güell i el
somni del
príncep
Lliçons
didàctiques

La Vanguardia

http://www.lavanguardia.com/20150610/54432183319/euse
bi-guell-i-el-somni-del-princep-teresa-sese.html

El País

http://cat.elpais.com/cat/2015/03/30/actualidad/142774251
4_108289.html

Tradueixen per
primer cop
íntegrament
Ronald Puppo
presenta la
traducció

TV3

http://www.ccma.cat/324/tradueixen-per-primer-copintegrament-a-langles-el-llibre-canigo-de-jacintverdaguer/noticia/2696553/
http://mon.uvic.cat/lapunt/2015/11/19/ronald-puppopresenta-la-traduccio-integra-de-canigo-a-langles/

UVIC

Quinzena literària. Verdaguer 2015
nom
ILC

tipus
institució

Barcelona molt
més. Agenda
Societat
Verdaguer
Instaosona

institucional

El 9 TV

TV

Agenda Gene

institucional

concurs

enllaç
http://www.lletrescatalanes.cat/ca/lletres-20/noticies/item/864-quinzena-literaria-verdaguer-2015
http://www.barcelonaesmoltmes.cat/web/agenda/-/festaverdaguer
http://www.societatverdaguer.cat/index.php?op=11&module=
actualitat
https://instaosona.wordpress.com/2015/05/11/basesconcurs-festa-verdaguer-2015/
http://www.el9nou.cat/tvcarta2_o_als_1/14/9293/festaverdaguer
http://agenda.cultura.gencat.cat/agenda/media/verdaguer201
5.pdf
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Ajuntament
Folgueroles
Descobrir
Catalunya
Turisme català

institucional

Canal 33

TV

VilaWeb

premsa

Tot.cat

bloc

Escola mossèn
cinto
La planta web
Agenda oberta
Viu la festa

bloc

Daylimotion

bloc

Núvol

premsa

El 9 TV

TV

El 9 TV

TV

VilaWeb

premsa

TV3

premsa

Canal taronja

TV

Directa.cat

premsa

El punt avui

premsa

presspeople

bloc

Tr3sc

promoció

El periodico
IRMU
Ecomuseu
del
blat
Catalunya ràdio

Promoció
institucional
institucional

http://www.presspeople.com/nota/quinzena-literaria-actepoetic-amb-xavi
http://www.tresc.cat/fitxa/vins/49500/Silvia-Bel-diu-poesia-coctel-de-cava-i-aperitiu
Partir del TR3SC
http://www.irmu.org/centers/activity/11023
http://www.ecomuseudelblat.cat/?p=514

ràdio

http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/loracle/carme-

premsa
bloc

premsa
bloc

http://www.folgueroles.cat/actualitat/agenda/verdaguer2015
http://www.descobrir.cat/ca/agenda/festa-jacint-verdaguer2015-160249.php
http://www.turismecatala.com/folgueroles-plantada-arbreturisme-catala-agenda-festa-catalunya-fires-festesturismecatala
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/33-recomana/festaverdaguer-folgueroles/video/5519891/
http://www.vilaweb.cat/noticia/4306904/20150516/folguero
les-centra-festa-verdaguer-biografies-lautor.html
http://www.tot-cat.cat/verdaguer-2015-quinzena-literaria-afolgueroles-moianes-del-15-al-31-de-maig/
http://blocescolamossencinto.blogspot.com.es/
http://www.laplanaweb.com/agenda-osona/agenda_108706/
http://oberta.cat/event/101525
http://www.viulafesta.cat/activitat/festa-verdaguer-afolgueroles/
http://www.dailymotion.com/video/x2qpk3c_tv3-33recomana-festa-verdaguer-folgueroles_news
http://www.nuvol.com/noticies/jacint-verdaguer-guanyar-elsjocs-florals-te-un-preu/
http://el9tv.xiptv.cat/noticies/capitol/rivindicant-la-llenguade-verdaguer
http://el9tv.xiptv.cat/noticies/capitol/silvia-bel-que-recitaraverdaguer-i-xavier-grasset-que-fara-el-parlament-participarana-la-quinzena-literaria-de-folgueroles
http://www.vilaweb.cat/noticia/4268310/20150429/quinzen
a-literaria-verdaguer-centrara-enguany-biografies-poeta.html
http://www.ccma.cat/324/la-quinzena-literaria-verdaguer-secentrara-enguany-en-reflexionar-sobre-les-biografies-delpoeta-de-folgueroles/noticia/2660205/
http://canal-taronja-central.xiptv.cat/la-setmana-catalunyacentral/capitol/folgueroles-celebra-verdaguer-amb-laquinzena-literaria
http://www.directe.cat/acn/674391/la-quinzena-literariaverdaguer-se-centrara-enguany-en-reflexionar-sobre-lesbiografies-de
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/2-societat/5societat/855136-maig-verdaguerfolgueroles.html?cca=1&tmpl=component&print=1&page=
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torrents-si-fossim-un-pais-normal-verdaguer-hagues-estatreconegut-com-el-poeta-nacional/audio/880794/
http://www.espaisescrits.cat/home.php?op=27&module=agen
da&day=16&month=5&year=2015
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/7-vista/8articles/854781verdaguer.html?tmpl=component&print=1&page=
http://www.escriptors.cat/?q=node/11449
http://www.acn.cat/acn/787199/Noticia/text/Noticia.html
http://www.acn.cat/acn/787199/Noticia/fotografia/Noticia.ht
ml
http://www.acn.cat/acn/787199/Noticia/audio/Noticia.html
http://www.naciodigital.cat/osona/galeria/4841/concert/ban
da/emvic/festa/verdaguer/folgueroles
http://www.naciodigital.cat/osona/galeria/4834/festa/verdag
uer/folgueroles/arbre/maig
http://www.naciodigital.cat/osona/noticia/46383/festa/verda
guer/folgueroles/arrenca/amb/festa/arbre/maig
http://www.naciodigital.cat/osona/noticia/46242/festa/verda
guer/folgueroles/se/centra/biografies/poeta
http://www.nuvol.com/opinio/flors-del-desvari-2015/
http://www.nuvol.com/noticies/flors-del-desvari-afolgueroles/
http://heyevent.com/event/qlrcgfow63nlua/flors-del-desvari2015
http://www.spain-eventos.es/eventos-historia/274083/florsdel-desvari-2015
http://www.wherevent.com/detail/Fundacio-JacintVerdaguer-Flors-del-desvari-2015
http://blocs.mesvilaweb.cat/onomatopeia/?p=266998
« La comarca de Osona tierra de poeta y bandoleros » d’Ofelia
de Pablo y Javier Zurita ( 9.08.15). Aquí
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Cinc nous llibres sobre
Verdaguer en el 2015

La
Vanguardia

http://www.lavanguardia.com/20150305/54428745588/
cinc-nous-llibres-sobre-verdaguer-en-el-2015-josepplaya-maset.html

Mossèn Cinto escolta els
dimonis

L’Ara

http://www.verdaguer.cat/cms_verdaguer/app/webroot/
uploads/1427102848.pdf

Exorcismes

La
Vanguardia

http://www.verdaguer.cat/cms_verdaguer/app/webroot/
uploads/1424767694.pdf

Univers Verdaguer:
dimonis i pàtries

Vilaweb

http://www.vilaweb.cat/noticia/4218215/20141105/uni
vers-verdaguer-dimonis-patries.html

El poeta del poble a
l’abast del lector actual

Lletres

http://www.verdaguer.cat/cms_verdaguer/app/webroot/
uploads/1426494175.pdf

Verdaguer Edicions,
l’editorial ...

Serra d’Or

http://www.verdaguer.cat/cms_verdaguer/app/webroot/
uploads/1447066493.pdf

Memòria 2015

Libro: Càntics de Jacint
Verdaguer

SDEM.

http://goo.gl/P8hGC4

Ricard Torrents,
presenta “Patries”

El 9 Nou

http://verdaguer.cat/cms_verdaguer/app/webroot/uploa
ds/1425559216.pdf

Ricard Torrents dóna
una nova perspectiva ...

Osona.com

http://www.naciodigital.cat/osona/noticia/45060/ricard
/torrents/dona/nova/perspectiva/poemes/verdaguer/se
u/nou/llibre

Presentació del llibre
"Pàtries. Poemes de
Jacint Verdaguer", R. T.

La
Vanguardia

http://www.lavanguardia.com/agenda/actividades/2682
0_presentacio-del-llibre-patries-poemes-de-jacintverdaguer-de-ricard-torrents.html

Una nova antologia de
Verdaguer

Serra d’Or

http://verdaguer.cat/cms_verdaguer/app/webroot/uploa
ds/1425559280.pdf

Vil·la Joana Casa de la
literatura. cinc nous
llibres sobre V.2015

La
Vanguardia.
Culturas

http://www.lavanguardia.com/20150305/54427883727/villa-joana-casa-de-la-literatura-ramon-sune.html
..\..\Editorial\COMUNICACIO\Recepció\Cultura vil·la Joana.

Verdaguer Edicions,
l’editorial nascuda per
editar l’obra del poeta

Serra d’Or

http://www.verdaguer.cat/cms_verdaguer/app/webroot/
uploads/1447066493.pdf

Mossèn Cinto i la
Maleïda

El 9 Nou

http://www.verdaguer.cat/cms_verdaguer/app/webroot/
uploads/1451477461.pdf

Càntics de Jacint
Verdguer

Claret.cat

http://original.livestream.com/claretcattv/video?clipId=p
la_75c4e41f-18b9-4898-8335-7beb7ab3261e
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