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1. Presentació 

Si fem una valoració general de l’exercici del 2016 el destacaríem  

Acords de col·laboració amb Barcelona i Vic 

Hem signat un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona per establir un marc 
de relació amb la Casa Verdaguer de la Literatura de  Vil·la Joana de Vallvidrera que inclou 
també una reformulació de la Festa Verdaguer, la venda de llibres de Verdaguer Edicions i  
activitats compartides com la ruta Barcelona-Folgueroles. 
També hem signat un conveni de col·laboració amb  l’Ajuntament de Vic per a la cloenda de 
Vic Capital de Cultura Catalana amb una obra de Jacint Verdaguer. 
 

Verdaguer per a nous públics  

Hem impulsat, junt amb l’ajuntament de Vic i el teatre L’Atlàntida, la creació de l’òpera rock: 
Verdaguer Ombres i Maduixes. El cap de setmana de l’estrena va ser  vist per 2000 persones. 
Iniciarà temporada al teatre Romea i farà gira per Catalunya.  
Junt amb l’EMVIC i Recercat  vam impulsar la Cantata Canigó  amb la participació de diversos 
instituts amb alumnes de Catalunya i Catalunya del nord. 
 

Increment del fons 

La solidesa del nostre projecte fa que ens arribin donacions entre les quals destaquem el 

retorn a Folgueroles del Retrat de Verdaguer de Víctor Moya, per mediació del nostre patró 

Joan Vilamala. 

Reconeixement a nivell editorial 

Hem estat mereixedors del Premi del llibre de Muntanya pel llibre  Maleïda. L’aventura de 

Verdaguer a L’Aneto de Bernat Gasull de la col·lecció Univers. Hem publicat Flors del Calvari  

de la col·lecció de l’Obra Completa en Edició Crítica i s’ha deixat enllestit el llibre Al Cel. 

Ressò de públic i mitjans 

Al llarg de l’any s’han organitzat un total de 40 activitats  de les quals 5 han estat a Barcelona, 
3 a Vic, 11 arreu de la geografia catalana  i la resta a Folgueroles.   
 
A nivell de públic hem incrementat les xifres globals especialment pels actes que s’han 
organitzat i l’augment de visites guiades arribant a un total de 9.456 persones. 
Hem tingut una presència destacada en els mitjans amb una cinquantena de notícies en els 
diversos formats, entre els quals cal destacar l’obertura de la Quinzena Literària a les notícies 
de TV3. 
 



 

2. Conservació  

Edifici  

- S’han reparat llums del primer pis. 

- S’ha acabat d’instal·lar l’exposició Dos creadors: Verdaguer. Perejaume 

- S’han reparat llums de l’exposició permanent.  

- Tramitació pel lloguer del Magatzem Puigjaner per a convertir-lo  en Sala d’acollida i 
exposicions. 

- S’ha revisat i redefinit el contingut de l’exposició permanent de la planta baixa per 
poder portar a terme la remodelació d’aquest espai. 

Entorn 

- S’ha dissenyat junt amb Amics de Verdaguer un Pla de millora per al Jardí Brins 
d’Espígol. 

Fons  

Museu 

- S’ha reproduit la “Silueta del Canigó presa des de Prades” de la Casa Museu Lluís 
Domènech i Montaner, Canet de Mar. 

- Hem obtingut la cessió en ple domini de la  Pintura a l’oli de Víctor Moya per part de la 
comunitat de Jesús del Retrat de Verdaguer. Fou un encàrrec de Josep M. Saperas 
Auví. N’ha fet donació  Josep Calvet en nom de la Comunitat de Jesús de Barcelona. 

- Hem obtingut la donació de peces procedents del fons de la família Bonet: Còpia d’un 
volum de personatges il·lustres que parlen de Verdaguer i 7 peces: Rajola amb 
indicació “Placeta mossèn Cinto”; Bust en baix relleu de guix pintat “ Mussen Jacintu 
Verdaguer” Arnau; Aquarel·la Montserrat i Verdaguer dedicat a A. Boada, P.Pelfert 
1978; Fotografia emmmarcada de Jacint Verdaguer, fotògraf Napoleon; Baix relleu guix 
bust sense cap altra dada; Plat de ceràmica amb la imatge de Verdaguer amb 
decoracions florals blaves. 

- Hem rebut  el Tampó manuscrit  de Verdaguer (metall gravat i clavat sobre un dau 
rectangular de fusta) que va servir per estampar els recordatoris del  funeral del poeta, 
l’any 1902 de Eusebi Tolosa Magriñà, nét d’Isidre Magrinyà i Ferrer (1901-1973). 

Arxiu 

- S’ha continuat documentant el fons documental i l’arxiu administratiu 

- Els mesos de febrer, d’abril i part de maig s’han introduit a la base de dades de l’arxiu de la 

Fundació Verdaguer la documentació generada fins el 2014. 

- Es revisen i es canvien algunes subcarpetes per adequar els criteris d’ordenació segons les 

pautes que marca l’arxivística. 
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- Es realitza un quadre de classificació, i s’adapta la base de dades,  per encabir la 

documentació que vagi generant l’editorial Verdaguer Edicions. 

- El mes de maig es detecta un problema en el sistema d’arrencada de l’ordinador 

(problema del disc dur) que obliga a comprar un nou ordinador  

- Nova versió de l’Access (s’importen els registres gràcies a les còpies de seguretat).  

Biblioteca 

- S’ha comprat a la llibreria de vell Casals de llibres de Verdaguer dedicats: Caritat 
dedicat a Artur Pasqual Benaiges per Jacinto Verdaguer, Flors de Calvari dedicat a 
Vallès y Ribot per Jacinto Verdaguer i L’Atlantide. J. Pepratx dedicat per J. Pepratx a 
Dolors de Monserdà, Maig de 1889.  

- Hem comprat el manuscrit signat i datat de Jacint Verdaguer a través de 
Todocolección.. Prové d’una col.lecció privada relacionada amb un sacerdot coetani de 
Verdaguer que era nascut a Vic i que vivia a Samalús, La Garriga. 

- Vegi’s ampliació de fons a l’annex de Biblioteca 



 

 3.Àmbits de treball 

Recerca i Innovació 

 S’ha tancat l’acord i el document sobre del Premi Verdaguer de Recerca i Assaig  i 
acord amb la UVIC-UCC per al premi de Recerca. 

 Recerca i redacció d’un informe sobre la Instrumentalització de Verdaguer durant 
el franquisme a càrrec de Carles Puigferrat. 

Produccions 

 Coproducció del   musical: Verdaguer. Ombres i Maduixes amb l’ajuntament de Vic i 
el teatre l’Atlàntida. 

 Creació de la ruta «La formiga». Itinerari vital de Verdaguer: de Folgueroles a 
Vallvidrera amb la col·laboració de Casa Verdaguer de la Literatura de Vil·la Joana. 

 Creació d’un logo per al la celebració del “Cinquantenari de l’obertura de la Casa 
Museu Verdaguer”. 

 Disseny i producció d’un tríptic commemoratiu dels Cinquanta anys de la Casa Museu 
Verdaguer. 

Educació  

 Hem preparat l’Oferta Educativa 2016-2017 amb dues novetats. 

 Participem amb l’Escola d’Estiu de la UVic amb la presentació de l’activitat didàctica  

“ Xiuxiuejar poesia” 

 Hem participat a la taula rodona “Paisatges literaris: Patrimoni literari vinculat al 
territori” organitzat per la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Vic 

 Hem participat en el Workshop Cultural heritage and sites amb la conferència  “ Les 
Cases Museu de Literatura fan lector més competents? 

 Llançament a les escoles de l’Oferta Educativa 2016-2017. Enviament de cartes amb el 
catàleg de 5 rutes per Osona a tot el Solsonès. També s’han enviat cartes a tots el 
centres educatius d’Osona i del Bages.  

 Hem participat a la jornada tècnica d’Espais ecrits amb el tema I si no sóc un profe 
genial, què? 

 Participació a la taula rodona de la Jornada Tècnica d’Espais Escrits “ De la didàctica a 
l’experiència” i l’elaboració del decàleg signat pel col.lectiu Pere Quart i Espais Escrits 

 

Formació  

 Usuaris de museus identificació d’oportunitats de millora organitzat per l’Oficina de 
Patrimoni Cultural 

 Jornada Tècnica I si no sóc un profe geneial, què? organitzada per Espais Escrits. 
Crònica 

http://www.verdaguer.cat/visita/activitats-escoles.php
http://www.espaisescrits.cat/que-fem/noticies/espais-escrits-i-el-seu-compromis-amb-l-educacio
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 Jornades a la Féderation des Maisons d'écrivain, patrimoines littéraires  al Pays de 
la Loire ( Nantes) 

 Jornada Ecomuseus a la UVIC-UCC 

 Viatge Literari a Mallorca amb Espais Escrits. Crònica 

 Does visiting a literary museum make readers more competent? Workshop UVIC-
UCC  

Verdaguer Edicions 

 S’ha publicat el llibre Flors del Calvari  volum número 16 de la col·lecció OCEC i se 
n’ha fet  una presentació a Folgueroles. Ha sortit a la premsa. 

 Edició del llibre Al cel volum número 32 de la col·lecció OCEC però es posarà a la 
venda el mes de gener i febrer. 

 S’ha rebut el Premi Editorial del Llibre de Muntanya en la modalitat que reconeix “el 
millor llibre publicat que versa sobre cultura, patrimoni, tradicions i narrativa de 
muntanya, en llengua catalana” per al llibre: Maleïda. L’aventura de Javint 
Verdaguer a l’Aneto de Bernat Gasull. 

 S’ha començat a treballar en les possibilitats de finançament  pel  llibre Santa Eulàlia 
previst per a la tardor de 2017. 

 S’ha fet la gravació del Canigó per Lluís soler dirigit acústicament per Roger Mas de 
cara a l’edició de l’àudiollibre Oir. Canigó de Jacint Verdaguer dit per Lluís Soler. 
Previst per a la primavera 2017. 

Turisme 

- Hem renovat el distintiu de Qualitat en destinació turística: SICTED.  

- Hem fet una proposta de col·laboració  turística amb el Màgic món del tren de Santa 

eugènia de Berga. 

- En el marc del DIM hem participat en el Gastromuseu’s 16 organitzat per la 
Xarxa de Museus d’Osona, el Consell Comarcal i Osona Turisme. 
 

- Hem preparat paquets turístics amb la novetat del Tot Verdaguer.  
 
- Consorci Osona Turisme es participa en l’acte anual de  la Nit de Turisme. 

Exposicions 

 Inauguració de l’exposició Caritat un llibre almoina  [en els inicis de la sismologia 
moderna] a la sala d’exposicions del Centre de Suport Territorial de Tremp (Pallars 
Jussà) de  l’Institut Cartogràfic i Geològic de la Generalitat de Catalunya 

http://www.espaisescrits.cat/que-fem/noticies/viatge-literari-a-mallorca
http://www.verdaguer.cat/visita/activitats/grups/casa-museu-i-el-magic-mon-del-tren/15
http://www.verdaguer.cat/visita/activitats/grups/tot-verdaguer/13


 

4.Agenda d’activitats 

Al llarg de l’any s’han organitzat un total de 40 activitats  de les quals 5 han estat a 
Barcelona, 3 a Vic, 11 arreu de la geografia catalana ( De la Seu a Vilanova i la Geltrú 
per posar un exemple)  i la resta a Folgueroles.   

 
- 19.02.16 Recital: Lluís Soler diu Canigó  

- 10.01/14.02/13.03 Ruta Verdaguer a Folgueroles  

- 16.02.2016 Presentació: Maleïda.L’aventura de Jacint Verdaguer a l’Aneto per 
Bernat Gasull al Centre Excursionista de Catalunya. Barcelona 

- 18-20.03.2016 La Vida a pagès en un estand del Mercat del Ram. Vic  

- 10.03.2016 Presentació: Maleïda.L’aventura de Jacint Verdaguer a l’Aneto per 
Bernat Gasull a Omnium cultural Sant Feliu de Llobregat  

- 16.03.2016 Presentació: Maleïda.L’aventura de Jacint Verdaguer a l’Aneto per 
Bernat Gasull a Unió excursionista de Sabadell 

- 31.03.2016. Inauguració de l’exposició:  "CARITAT, un llibre almoina [en els inicis de la 
sismologia moderna]. Poesia solidària de Jacint Verdaguer" a l’Institut Cartogràfic i 
Geològic de Barcelona  

- 8.04.2016 Presentació: Maleïda.L’aventura de Jacint Verdaguer a l’Aneto per Bernat 
Gasull a Sala Noble del Centre Cultural Calisay. Arenys de Mar 

- 15.04.2016 Presentació: Maleïda.L’aventura de Jacint Verdaguer a l’Aneto per 
Bernat Gasull a Agrupació Excursionista Talaia de Vilanova i la Geltrú 

- 22.04.2016 Presentació: Maleïda.L’aventura de Jacint Verdaguer a l’Aneto per 
Bernat Gasull a La Seu d’Urgell. 

- 24.04.2016 Celebració Sant Jordi:“Canigó una història gegant”  per Caro von Arend 

- 5.05.2016 Presentació: Maleïda.L’aventura de Jacint Verdaguer a l’Aneto per Bernat 
Gasull a Llibreria Horitzons. Carrer València 149 Barcelona 

- 20.05.2016 Presentació: Maleïda.L’aventura de Jacint Verdaguer a l’Aneto per 
Bernat Gasull Casa Museu Verdaguer. Folgueroles 

- 17.05-5.06.2016 QUINZENA LITERÀRIA VERDAGUER 

- 17/5  CONCERT. Cantata Canigó. Vic  

- 20/5 ESPECTACLE. Com sona l’amor?   

- 21/5 CONFERÈNCIA. El llibre d’Amic e amat  

- 21/5 CONCERT. Mostra de Cant  

- 21/5 ACTE POPULAR. Arbre de Maig. Tallada, plantada i danses  

- 21/5 ESPECTACLE. Cos a cos. Llull, Verdaguer, Vinyoli  

- 22/5 LLIBRES. Mercat del Llibre Vell de Poesia  

- 22/5 FESTA VERDAGUER. Concurs de Rams i Ballet de Folgueroles  

- 22/5 AUDICIÓ. Tastets musicals  

- 22/5 CONCERT. Band   the Cool Ensamble  

- 27/5 PRESENTACIÓ. Flors del Calvari. Llibre de consols  
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- 28/5 FESTIVAL LITERARI. Flors del Desvari  

- 29/5 CAMINADA POPULAR. Ruta Verdaguer a les Guilleries  

- 29/5 HOMENATGE. Nova saba per al Pi de les Tres Branques  

- 29/5 CONCERT. Concert Verdaguer per a veu i orgue. La Gleva  

- 5/6 ACTE POÈTIC. Cloenda. La Font del Desmai, Calldetenes 

- 1.06.2016 Presentació: Maleïda.L’aventura de Jacint Verdaguer a l’Aneto per Bernat 
Gasull a Canet de Mar 

- 3.07.2016 Presentació de l’exposició Dos creadors. Verdaguer Perejaume  amb la 
participació de Perejaume i Lluís Soler i la presència del conseller Santi Vila i els 
patrons de la FJV 

- 7.07. 2016 TALLER. Xiuxiuejar poesia . A càrrec de l’equip didàctic de la Casa Museu 

Verdaguer 

- 7.07. 2016 PROJECCIÓ. Bales dins d'un marge. A càrrec de Pep Madrenas, ceramista i 

Jordi Lafont, artista 

- 7.07. 2016 Ball de pagès com en temps d’en Roviretes. En el marc de la segona escola 

d'estiu de  Jocs tradicionals a Osona. 

- 18.09.2016 «La formiga». Itinerari vital de Verdaguer: de Folgueroles a 
Vallvidrera per encàrrec de la Casa Verdaguer de la Literatura de Vil·la Joana.  

- 19.09.2016 Canigó una història gegant per Caro von Arend per encàrrec de la Casa 
Verdaguer de la Literatura de Vil·la Joana.  

- 25.09.2016  Canigó una història gegant per Caro von Arend en el marc de Viu el Parc 
per encàrrec de la Diputació de Barcelona.  

- 18.10.2016. Inauguració de l’exposició:  CARITAT, un llibre almoina [en els inicis de la 
sismologia moderna]. Poesia solidària de Jacint Verdaguer a l’Institut Cartogràfic i 
Geològic de Catalunya , CST Pirineus de Tremp. 

- 9.11.2016 Presentació: Maleïda.L’aventura de Jacint Verdaguer a l’Aneto per Bernat 
Gasull a Biblioteca Josep Soler Vidal de Gavà. 

- 10.11.2016 Presentació: Maleïda.L’aventura de Jacint Verdaguer a l’Aneto per 
Bernat Gasull a Fira del Llibre de Muntanya  de Vic. 

- 11.11.2016 Presentació: Maleïda.L’aventura de Jacint Verdaguer a l’Aneto per 
Bernat Gasull a la Fira del llibre de Muntanya, Espai Forum. 

 

 

 
 

https://jocsanonima.wordpress.com/


 

5. Públic 

 

Públic museu 
      2013 2014 2015 2016 

Museu 2.103 1.909 2.558 1.812 

Rutes 1.358 1.010 1.005 1.660 

Activitats 
escoles 45 44 168 142 

Usuaris 283 411 317 263 

Actes 3.625 2.712 3.327 5.378 

Exposicions 4.086 300 0 221 

Públic total 11.500 6.386 7.543 9.476 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destaquem que el nombre de visitants del museu s’ha reduït però en canvi han augmentat 

molt les rutes això és degut a que cada vegada el públic demana més activitats combinades i 

perquè hem augmentat l’oferta amb poesia a l’església i les rutes a Vic i a Barcelona. 

Hem incrementat molt en actes per la participació a “La Cantata Canigó”. 
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6.  Comunicació 

Ens base als objectius establerts en el Pla de Treball detallem els següents resultats 

 

IMATGE CORPORATIVA 

1. Consolidar la imatge gràfica de la Fundació jacint Verdaguer, revisar tots els usos 

gràfics i donant-los coherència. S’han revisat els logos i les aplicacions i s’ha 

garantit que tot aquest material estigui ara a mans de la Fundació.   

2. S’han generat 12 cartells d’activitats, seguint tots la mateixa línia gràfica. De 

cadascun d’ells se n’ha fet adaptacions per a xarxes (twitter i facebook) i s’han 

difós via web.    

3. S’ha fixat el to i l’estil de la marca. S’ha treballat en la creació de continguts propis 

al web i xarxes. S’ha tingut cura en la construcció dels missatges, en difondre 

activitats pròpies, recollir articles i informacions d’interès per als nostres 

seguidors i generar interacció amb els usuaris.  

COMUNICACIONS EXTERNES   

Web 

S’ha seguit amb la creació de contingut propi al web ara ja clarament consolidada per bé 

que hi ha un decreixement de públic que no acabem d’entendre. 

Usuaris únics 13115  

Butlletins 
S’ha seguit amb dels butlletins ordinaris als subscriptors del butlletí. A 31 de desembre 

són 1199 destinataris, comptant altes i baixes la llista compta amb 48 nous lectors. Se’ls ha 

fet arribar:  

El poema del mes cada primer dia del mes. Índex mitjà d’obertura del 28%. 

L’agenda d’activitats (Febrer, Març, Sant Jordi, Estiu, Setembre i Novembre). Amb un índex 

mitjà d’obertura del 27.2% 

La Quinzena literària Verdaguer. Tes butlletins informant de les activitats. El primer de 

totes registre el volum més alt d’obertures (30.2%) i un alt nivell de clic (7.3%) respecte 

de la mitjana.  

L’Oferta Educativa (500 destinataris específics d’educació), l’oberta turística d’estiu 

(campanya ‘Obert per vacances’) i l’oferta turística d’hivern ‘Visites i rutes de tardor i 

hivern’ (diversos grups específics de visitants). 



 

Xarxes Socials  
A les xarxes es treballen de manera individualitzada cada un dels perfils que tenim oberts, 

registrem increment de seguidor i una progressiva millor en els continguts: 

 Twitter  
@FJVerdaguer:  1249 seguidors i 2560 twits emesos.   
@VerdaguerEd: 250 seguidors 586 twits emesos 
S’inicia la campanya #rutesverdaguer amb motiu dels itineraris guiats pel museu i 
el territori 
 

 Facebook 
FJV. Likes: 919 
VerdaguerEdicions. Likes: 246 

 Instagram 
255 posts. 219 seguidors.  
Impulsem la campanya #brinsdespígol a partir de fotografies de flors incloses en el 
poemari amb el mateix títol 

 Periscope 
En fem ús per a la representació de la Quinzena Literària Verdaguer 2015. No 
repetim l’experiència ja que altres xarxes socials han integrat aquesta mateixa 
funcionalitat. 

 Youtube https://www.youtube.com/user/fjverdaguer.  
Es manté a nivells d’activitat baixos amb només dos nous vídeo publicats (Lluís 
Soler i Flors dels Desvari). 

 Vímeo https://vimeo.com/tag:jacint+verdaguer 
Es manté inactiu.  

MITJANS 
 
La principal repercussió en premsa (digital, audiovisual i en paper es registre amb motiu 
de la Quinzena Literària Verdaguer i l’estrena del musical Verdaguer Ombres i Maduixes. 
La primera registre un total de 30 notícies publicades (deu reportatges en paper i 4 
audiovisuals) i la segona tanca l’any amb prop de 20 articles (segueix al gener generat 
notícia amb l’estrena a Barcelona). Tot i ser un volum menor és d’una presència més 
àmplia a mitjans nacionals.  
És de destacar la cobertura de l’obertura de la Quinzena, el dia 17 de maig, al TN de TV3.  
Entre aquests dos grans esdeveniments, que són impulsats en col·laboració amb altres 
institucions, l’activitat de la Fundació genera una presència més modesta en premsa. 
Procedeix principalment de la publicació del llibres de Verdaguer Edicions i les novetats 
en activitats que es fan arribar via nota de premsa.  

Rodes de premsa 
-Presentació de la Quinzena literària Verdaguer 2016 

-Presentació del musical Verdaguer. Ombres i maduixes 

Notes de premsa  
20. 05.  Presentació de l’exposició Dos creadors. Verdaguer Perejaume 
27. 05/ 5.06 Quinzena Literària Verdaguer. Tres NdP (obertura, segona setmana i balanç) 
3.06. Visita de Conseller de Cultura, Sant Vila.  
9.06. Col·laboració Fundació Jacint Verdaguer-Vil·la Joana 
20.07. Publicació de l’oferta turística d’estiu 
3.10. Publicació de ‘Rutes i vistes de tardor i hivern’ 
14.11. 2n Premi Editorial del llibre de Muntanya per Maleïda.  
30.11. Presentació del musical Verdaguer. Ombres i maduixes 
 
 

https://vimeo.com/tag:jacint+verdaguer
https://vimeo.com/tag:jacint+verdaguer
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7.   Gestió  

Visites institucionals 

 Responsables tècnics de l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona. 

 El Conseller de Cultura, Santi Vila  manté una reunió a l’ajuntament amb els patrons de 
la FJV i Laura Borràs. Visita la Casa Museu Verdaguer i l’exposició Dos creadors  on 
manté conversa amb els participants en el projecte i els patrons 

 El President del Consell Comarcal, Joan Roca, fa una visita a la Casa Museu de cara al 
conveni de col·laboració pendent de tancar amb la Diputació de Barcelona.  

 De la directora del Museu Marés de les Puntes (Arenys de Mar), Neus Ribas per 
assessorar sobre el tractament dels teixits de la col·lecció.  

 Del  tècnic de l’OPC Lluís Rius per replantejar l’exposició de la “Mirada tàctil” 

Actes de representació  

 Assistència a les Jornades de “Maisons d’écrivains” a Nantes 

 Presentació Biografia de Verdaguer  a càrrec dels seus autors Narcís Garolera i Marta 
Pessarrodona 

 VER MOT  d’Olot que parla sobre Verdaguer 

 Actes de Vil·la Joana del 10 de juny amb motiu de l’aniversari de la mort del poeta 

 Exposció de Felip Vall a Tona 

 Musical Verdaguer. Ombres i maduixes amb Obeses i L’Atlàntida 

 Conferència sobre Josep M Garrut a la Reial Acadèmia de Sant Jordi de Barcelona 

 Viatge Literari a Mallorca, organitzat per Espais Escrits 

 Intercanvi cultural Elx organitzat per la societat Verdaguer i la societat Catalana de 
Llengua i Literatura 

 

Relacions institucionals 

 Per a la producció del Musical Verdaguer. Ombres i maduixes amb L’ajuntament de 
Vic i  L’Atlàntida 

 S’ha establert una línia de col·laboració amb Òmnium cultural d’Osona 



 

 Hem tingut reunions amb VICC 2016 per coordinar actes especialment del mes d’abril 
dedicat a la literatura 

 Hem col·laborat amb la preparació dels actes de RECERCAT que organitzen l’IRMU i el 
CEPC a Vic  

 Hem participat en el grup de treball Cercles de la diputació de Barcelona per a l’anàlisi 
de públic de l’Oficina de Patrimoni Cultural 

 A  través d’Espais Escrits hem establert relació amb cases d’escriptors franceses i 
italianes per crear una xarxa de patrimoni literari de l’Arc Mediterrani Europeu. 

 Seguiment de programes de l’OPC de la Diputació de Barcelona.  

 Xarxa de patrimoni Rural. Ecomuseu del Blat amb la UVIC-UCC i les altres seus 
fundadores 

Reunions destacades 

 S’ha mantingut una reunió amb el rector de la UVICC-UCC i l’alcaldesa de la ciutat de 
Vic per concretar el Premi Verdaguer de Recerca i Assaig 

 MUHBA per planificació de l’ agenda i creació del conveni d’acord amb Vil·la Joana 

 Càtedra Verdaguer d’Estudis Literaris de la UVIC-UCC  

 Grup de recerca Textos Literaris Contemporanis: Estudi, Edició i Traducció UVIC-UCC 

 Seguiment de programes de l’OPC de la Diputació de Barcelona 

 Amb l’equip de gerència de Montserrat en representació d’EE 

 Responsable de Barcelona, ciutat de la Literatura en representació d’EE 

 Reunió Lluís Soler, Roger Mas i Carlota Torrents sobre el llibre Oïr. Canigó de Jacint 
Verdaguer per Lluís Soler  

 Reunió del X Col·loqui Internacional Verdaguer: Escriptures il·luminades del 9-11 
de novembre 2017.  

 El Pla de Museus. Els museus registrats de la Catalunya Central a Vilafranca del 
Penedès 

 Presidència Diputació de Barcelona amb Jordi Forcadell, Joan Roca, Carles Baronet, 
M. Àngels Blasco, Anna Ceijas i jo mateixa. 

 Xarxa de Museus d’Història de Catalunya amb la directora Marga Sala i la resta de la 
xarxa 
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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



 

9. Memòria econòmica 

INGRESSOS 2016  Pressupost  Tancament 

1. Ingressos per activitats 22.00.500 € 31.776.12€ 

Venda llibres, entrades i merchandising   

2. Subvencions i patrocinis 109.485.00 € 96.829.68€ 

Subvencions Oficials a l'Activitat.   12.400.00€ 

Subvencions Oficials.   1.312.40€ 

Aportacions Privades.  25.000.00€ 

Altres ingressos  57.838.84€ 

3. Ingressos financers  278.44€ 

TOTAL INGRESSOS  131.895.00 € 128.605.80 € 

  
 DESPESES  2016 Pressupost  Tancament 

1. Aprovisionaments 7.500.00€ 14.235.49€ 

2. Reparacions i conservació 12.000.00€ 22.595.81€ 

3. Altres despeses d'explotació 55.785.00€ 37.669.38€ 

4. Despeses de personal 45.000.00€ 45.224.24€ 

5. Ajuts, premis, etc. 3.000.00€  

6.Despeses financeres (IVA) + 8.000.00€ 6.697,12€ 

7.Amortització de l'immobilitzat i inversions 700.00€ 682.96€ 

TOTAL DEPESES  131.985.00€ 127.105.00€ 

   

RESULTAT FINAL   1.500.80€ 
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10. Annexos 

Biblioteca 

El fons de la biblioteca de la Fundació Jacint Verdaguer ha augmentat aquest 2016 amb l’adquisició 

de nous exemplars: els comprats en el marc del Mercat del Llibre Vell de Poesia, dins la Quinzena 

Literària (FV) 2016; la incorporació dels títols de recent aparició, novetats editorials i donacions de 

particulars al nostre fons. Destaquem els llibres adquirits amb dedicatòries del mateix Verdaguer. 

Mercat del Llibre Vell de Poesia 
Destaquem els exemplars de la Col·lecció d’Obres Pòstumes de la Tip. L’Avenç, numerats i amb paper 
de fil:  
 Jacint Verdaguer: Càntic dels Càntics precedit de Els Jardins de Salomó (1907, exemplar 2 de 100) 

i Es Pobres.  Els Sants (1908, exemplar núm. 87 de 100). 

 Jocs florals del Canigó. Barcelona: estampa de La Renaixença, 1903. 

 Laguía Lliteras, Juan. Florilegio de poesías religioses de Jacinto Verdaguer. Barcelona: Imprenta 
de Eugenio Subirana, 1921. 

 Verdaguer, Jacint. Canigó. Adaptació a l’escena en tres actes d’en Josep Carner. Barcelona: 
Llibrería Científic- Literaria de Josep Agustí, 1910. 

 Verdaguer, Jacint. Roser de tot l’any. Dietari de pensaments religiosos. Barcelona: Llibreria 
Católica, 1894. (1a ed.) 

 Verdaguer, Jacint. Canigó. Versió castellana del Conde de Cedillo. Madrid: Imprenta de Fortanet, 
1898. 

 Mestres, Apel.les. Una conversa amb Mossèn Cinto. Publicada a Pèl & Ploma, 1903 – Separata de 
la revista. 

 Al Cel per Jacinto Verdaguer, publicat a Pèl & Ploma, 1903 – Separata de la revista. 

 Güell, Joan. Poeta Verdaguer. Barcelona: s.n., [194-?]. 

 
Donacions del fons de Biblioteca 
Hem rebut els següents exemplars donats pel senyor Joan Lluís Madrenes Palou: 

 

 Verdaguer, Jacint. Ayres del Montseny: poesíes de Jacinto Verdaguer . Barcelona: Ed. Joventut, 
1901.  

 Els excursionistes a Mossèn Jacint Verdaguer (dos exemplars: 1952/2003). 

 La Esquella de la Torratxa (informa de la mort de Jacint Verdaguer) Data: 12 de juny de 1902. 

 Revista lectures,  Mayo 1945. 

 Catalunya’ko olerkariak. Inclou poemes de Verdaguer traduïts a l’eusquera. 

 Pabon, Jesús. Dias de ayer. Historia e historiadores contemporáneos. Barcelona: Alpha, 1963. 
  
Destacats 

 Verdaguer, Jacint. Caritat. Barcelona: Llibreria y tipografia Catòlica, 1893. Dedicat a Artur Pasqual 
Benaiges per l’autor. 

 Verdaguer, Jacint. Flors de Calvari. Barcelona: Imp. de Henrich y C., 1896. Dedicat a Valles y Ribot 
per Jacint Verdaguer. 

http://servidor/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=42


 

 Verdaguer, Jacint. L’Atlantide. Paris : Librairie Hachette & C., 1887. Dedicat per J. Pepratx 
(traductor) a Dolors de Monserdà de Macià, Maig de 1889. 

          
 Estudis, biografies i miscel·lànies 

 Verdaguer llegit per Segimon Serrallonga. Edició i pròleg de Ricard Torrents. Vic: Càtedra 
Verdaguer d’Estudis Literaris, 2014. 

 Garolera, Narcís; Pessarrodona, Marta. Jacint Verdaguer. Una biografia. Barcelona: Quaderns 
Crema, 2016. 

 Pladevall i Font, Antoni. Santa Maria de la Gleva patrona de la Plana de Vic. Barcelona: Editorial 
Montblanc-Martin, 1988. 

 -Miscel·lània Verdaguer : antologia de poesia i prosa de Mn. Jacint Verdaguer. Tria feta per 
Melcior Font. París: Ed. Ragasol, 1946.  

 Torrents, Ricard. Verdaguer i l'Esbart de Vic. Vic: Patronat d’Estudis Osonencs,  1992. 

 Poesía mística: S. Juan de la Cruz, S. Teresa de Jesús, Jacinto Verdaguer. Barcelona: Zeus, 1970. 
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Recull de notícies 

CLIPPING Quinzena Literària Verdaguer 
 
3/5/2016. Nació Digital. Osona.com. Llull i Verdaguer comparteixen protagonisme a la Quinzena 
Literària de Folgueroles 
 
3/5/2016. El Punt Avui. La Quinzena Literària, dedicada a Ramon Llull 
 
3/5/2016. CCMA. Web TV3-Catràdio. Ramon Llull es convertirà en el convidat d'excepció de la 
Quinzena literària Verdaguer 2016 de Folgueroles 
 
3/5/2016. Vilaweb. Ramon Llull es convertirà en el convidat d’excepció de la Quinzena literària 
Verdaguer 2016 de Folgueroles 
 
3/5/2016. Nació digital. Osona.com. Llull i Verdaguer comparteixen protagonisme a la Quinzena 
Literària de Folgueroles 
 
3/5/2016. ILC. VERDAGUER 2016: RAMON LLULL COM A TELÓ DE FONS 
 
3/5/2016. La Vanguardia. Ramon Llull es convertirà en el convidat d'excepció de la Quinzena literària 
Verdaguer 2016 de Folgueroles 
 
3/5/2016. Ajuntament de Folgueroles. Verdaguer 2016. Quinzena literària 
 
5/6/2016. Barcelona és molt més. Agenda Diputació de Barcelona. Festa Verdaguer 
 
6/5/2016. El 9TV. Folgueroles inclou més de 20 actes a la Quinzena literària 
 
12/5/2016. El Ter. Verdaguer i Llull s'apropen durant la Quinzena Verdaguer 
 
15/5/2016. AMIC a la secció Clip de Cultura Popular. La Fundació Jacint Verdaguer presenta el 
cartell i el programa de la 15a literària: Verdaguer'16 
 
16/5/2016. Descobrir.cat. Quinzena Literària Verdaguer 2016 
 
18/5/2016. El Punt Avui. Un miler d'alumnes interpreten a Vic la cantata ‘Canigó' 
 
17/5/2016. Agenda Cultura Gencat. Quinzena literària Verdaguer 2016. 
 
17/5/2016. Nació digital. Osona.com. Cantata Canigó dóna el tret de sortida a la quinzena literària 
de Folgueroles 
17/5/2016. Vidaactiva.cat (via AMIC). Quinzena literària Verdaguer 2016 
 
18/5/2016. Nació digital. Osona.com. Canigó, cantat per més d'un miler de persones pel 50è 
aniversari de la flama 
 
15/5/2016. Núvol. La sopa virolada mallorquina: de Llull a Verdaguer 
 
17/5/2016. CCMA. TN comarques. Cantata Canigó dins de la quinzena literària Verdaguer 
 

http://www.naciodigital.cat/osona/noticia/50574/llull/verdaguer/comparteixen/protagonisme/quinzena/literaria/folgueroles
http://www.naciodigital.cat/osona/noticia/50574/llull/verdaguer/comparteixen/protagonisme/quinzena/literaria/folgueroles
http://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/964011-la-quinzena-literaria-dedicada-a-ramon-llull.html
http://www.ccma.cat/324/ramon-llull-es-convertira-en-el-convidat-dexcepcio-de-la-quinzena-literaria-verdaguer-2016-de-folgueroles/noticia/2729193/
http://www.ccma.cat/324/ramon-llull-es-convertira-en-el-convidat-dexcepcio-de-la-quinzena-literaria-verdaguer-2016-de-folgueroles/noticia/2729193/
http://www.vilaweb.cat/noticies/ramon-llull-es-convertira-en-el-convidat-dexcepcio-de-la-quinzena-literaria-verdaguer-2016-de-folgueroles-2/
http://www.vilaweb.cat/noticies/ramon-llull-es-convertira-en-el-convidat-dexcepcio-de-la-quinzena-literaria-verdaguer-2016-de-folgueroles-2/
http://www.naciodigital.cat/osona/noticia/50574/llull/verdaguer/comparteixen/protagonisme/quinzena/literaria/folgueroles
http://www.naciodigital.cat/osona/noticia/50574/llull/verdaguer/comparteixen/protagonisme/quinzena/literaria/folgueroles
http://www.lletrescatalanes.cat/ca/lletres-2-0/noticies/item/1407-verdaguer-2016-ramon-llull-com-a-telo-de-fons
http://www.lavanguardia.com/local/osona/20160503/401531559792/ramon-llull-es-convertira-en-el-convidat-d-excepcio-de-la-quinzena-literaria-verdaguer-2016-de-folgueroles.html
http://www.lavanguardia.com/local/osona/20160503/401531559792/ramon-llull-es-convertira-en-el-convidat-d-excepcio-de-la-quinzena-literaria-verdaguer-2016-de-folgueroles.html
http://www.folgueroles.cat/actualitat/agenda/verdaguer-2016.-quinzena-literaria
http://www.barcelonaesmoltmes.cat/web/agenda/-/festa-verdaguer
http://radio.el9fm.cat/tvcarta2_o_%7C_1/7/fotos/club/26/9903/%7Bclickurl%7Dhttp:/26/13024/folgueroles-inclou-mes-20-actes-quinzena-literaria
http://www.elter.net/noticia/19611/cultura/folgueroles/verdaguer-llull-sapropen-durant-quinzena-verdaguer#.V0MUxdSLRkg
http://www.amic.media/campanya_detall2.php?id=2233&cam=101
http://www.amic.media/campanya_detall2.php?id=2233&cam=101
http://www.descobrir.cat/ca/agenda/quinzena-literaria-verdaguer-2016-163051.php
http://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/968003-un-miler-d-alumnes-interpreten-a-vic-la-cantata-canigo.html
http://agenda.cultura.gencat.cat/Fitxa?index=598&consulta=MCU1KzAl&codi=76661&ordre=0
http://www.naciodigital.cat/osona/noticia/50670/cantata/canigo/dona/tret/sortida/quinzena/literaria/folgueroles
http://www.naciodigital.cat/osona/noticia/50670/cantata/canigo/dona/tret/sortida/quinzena/literaria/folgueroles
http://www.vidactiva.cat/quinzena-literaria-verdaguer-2016/
http://www.naciodigital.cat/osona/noticia/50683/canigo/cantat/miler/persones/50e/aniversari/flama
http://www.naciodigital.cat/osona/noticia/50683/canigo/cantat/miler/persones/50e/aniversari/flama
http://www.nuvol.com/noticies/la-sopa-virolada-mallorquina-de-llull-a-verdaguer/
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-comarques/cantata-canigo-dins-de-la-quinzena-literaria-verdaguer/video/5601498/


 

20/5/2016. Agenda de La Vanguardia. Maleïda, l’Aventura de Jacint Verdaguer a l’Aneto, de Bernat 
Gasull i  
 
20/5/2016. Vilaweb Arrenca la Quinzena Literària de Folgueroles dedicada a Jacint Verdaguer… i a 
Ramon Llull 
 
20/5/2016 Xip.tv (via El 9tv). Folgueroles inclou més de 20 actes a la Quinzena literària 
 
23/5/2016 El 9TV. Folgueroles homenatja Verdaguer i Llull en la Quinzena Literària 
 
25/5/2016 Surt a la llum una mirada crítica sobre l’obra ‘Flors del Calvari’, el llibre cabdal de maduresa 
de Jacint Verdaguer 
 
25/5/2016. ACN. Entrevista a M. Àngels Pajerols.  
 
28/5/2016. Agenda de La Vanguardia. Flors del Desvari 
 
31/5/2016. Núvol.com. Entre el desvari i la raó 
 
7/6/2016. El 9TV.  VÍDEO Ramon Llull i ’Canigó’ a la Quinzena Literària Verdaguer de Folgueroles  
 
8/6/2016. Catalunya Religió (enllaça el 9NOU) Ramon Llull i ’Canigó’ a la Quinzena Literària 
Verdaguer de Folgueroles 
 
CLIPPING Verdaguer. Ombres i maduixes 
 
12/12/2016  El  9 Nou TV 
http://el9nou.cat/video/verdaguer-ombres-i-maduixes-la-coproduccio-que-tanca-viccc/ 
2/12/2016  El  9 Nou   Secció: VICCC Cultura  Pàgina: 37 
 
2/12/2016  El  9Nou.cat 
http://el9nou.cat/osona-ripolles/cultura-i-gent/arts-esceniques/verdaguer-tanca-la-capitalitat-
de-la-cultura-catalana-a-latlantida/ 
1/12/2016  Osona.com 
http://www.naciodigital.cat/osona/noticia/52368/musical/obeses/sobre/verdaguer/cloura/capitali
tat/cultural/vic 
 
1/12/2016  Vic.cat 
https://www.vic.cat/news/l2019atlantida-de-vic-la-fundacio-jacint-verdaguer-i-viccc-presenten-el-
musical-201cverdaguer.-ombres-i-maduixes201d 
 
30/11/2016  Vilaweb.cat 
http://www.vilaweb.cat/noticies/ampliacioobeses-interpretara-el-musical-verdaguer-ombres-i-
maduixes-per-cloure-els-actes-del-vic-capital-de-la-cultura-catalana/ 
 
30/11/2016  Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
http://www.ccma.cat/324/obeses-interpretara-el-musical-verdaguer-ombres-i-maduixes-per-
cloure-els-actes-del-vic-capital-de-la-cultura-catalana/noticia/2761625/ 
 
30/11/2016  Aldia.cat 
http://www.aldia.cat/catalunya/territori/noticia-obeses-interpretara-musical-verdaguer-ombres-
maduixes-per-cloure-els-actes-vic-capital-cultura-catalana-20161130193109.html 
 

 
30/11/2016  La Vanguardia.com 

http://www.lavanguardia.com/agenda/actividades/44248_maleida-laventura-de-jacint-verdaguer-a-laneto-de-bernat-gasull.html
http://www.lavanguardia.com/agenda/actividades/44248_maleida-laventura-de-jacint-verdaguer-a-laneto-de-bernat-gasull.html
http://www.vilaweb.cat/noticies/arrenca-la-quinzena-literaria-de-folgueroles-dedicada-a-jacint-verdaguer-i-a-ramon-llull/
http://www.vilaweb.cat/noticies/arrenca-la-quinzena-literaria-de-folgueroles-dedicada-a-jacint-verdaguer-i-a-ramon-llull/
http://picalletres.xiptv.cat/noticies/capitol/folgueroles-inclou-mes-de-20-actes-a-la-quinzena-literaria
http://www.el9nou.cat/tvcarta2_o_%7C_1/26/13136/folgueroles-homenatja-verdaguer-llull-quinzena-literaria
http://www.vilaweb.cat/noticies/surt-a-la-llum-una-mirada-critica-sobre-lobra-flors-del-calvari-el-llibre-cabdal-de-maduresa-de-jacint-verdaguer/
http://www.vilaweb.cat/noticies/surt-a-la-llum-una-mirada-critica-sobre-lobra-flors-del-calvari-el-llibre-cabdal-de-maduresa-de-jacint-verdaguer/
http://www.acn.cat/component/zoo/item/l-autora-de-l-edicio-critica-flors-del-calvari-de-jacint-verdaguer-m-angels-verdaguer-explica-la-seva-aportacio-als-textos-del-poeta-i-en-reivindica-la-figura-perque-sigui-mes-coneguda-entre-els-joves
http://www.lavanguardia.com/agenda/actividades/44273_flors-del-desvari.html
http://www.nuvol.com/noticies/entre-el-desvari-i-la-rao/
http://www.el9nou.cat/noticia_o_0/47755
https://www.catalunyareligio.cat/ca/recull/9nou/ramon-llull-canigo-quinzena-literaria-verdaguer-206410
https://www.catalunyareligio.cat/ca/recull/9nou/ramon-llull-canigo-quinzena-literaria-verdaguer-206410
http://el9nou.cat/video/verdaguer-ombres-i-maduixes-la-coproduccio-que-tanca-viccc/
http://el9nou.cat/video/verdaguer-ombres-i-maduixes-la-coproduccio-que-tanca-viccc/
http://el9nou.cat/osona-ripolles/cultura-i-gent/arts-esceniques/verdaguer-tanca-la-capitalitat-de-la-cultura-catalana-a-latlantida/
http://el9nou.cat/osona-ripolles/cultura-i-gent/arts-esceniques/verdaguer-tanca-la-capitalitat-de-la-cultura-catalana-a-latlantida/
http://www.naciodigital.cat/osona/noticia/52368/musical/obeses/sobre/verdaguer/cloura/capitalitat/cultural/vic
http://www.naciodigital.cat/osona/noticia/52368/musical/obeses/sobre/verdaguer/cloura/capitalitat/cultural/vic
http://www.naciodigital.cat/osona/noticia/52368/musical/obeses/sobre/verdaguer/cloura/capitalitat/cultural/vic
http://www.naciodigital.cat/osona/noticia/52368/musical/obeses/sobre/verdaguer/cloura/capitalitat/cultural/vic
https://www.vic.cat/news/l2019atlantida-de-vic-la-fundacio-jacint-verdaguer-i-viccc-presenten-el-musical-201cverdaguer.-ombres-i-maduixes201d
https://www.vic.cat/news/l2019atlantida-de-vic-la-fundacio-jacint-verdaguer-i-viccc-presenten-el-musical-201cverdaguer.-ombres-i-maduixes201d
https://www.vic.cat/news/l2019atlantida-de-vic-la-fundacio-jacint-verdaguer-i-viccc-presenten-el-musical-201cverdaguer.-ombres-i-maduixes201d
https://www.vic.cat/news/l2019atlantida-de-vic-la-fundacio-jacint-verdaguer-i-viccc-presenten-el-musical-201cverdaguer.-ombres-i-maduixes201d
http://www.vilaweb.cat/noticies/ampliacioobeses-interpretara-el-musical-verdaguer-ombres-i-maduixes-per-cloure-els-actes-del-vic-capital-de-la-cultura-catalana/
http://www.vilaweb.cat/noticies/ampliacioobeses-interpretara-el-musical-verdaguer-ombres-i-maduixes-per-cloure-els-actes-del-vic-capital-de-la-cultura-catalana/
http://www.vilaweb.cat/noticies/ampliacioobeses-interpretara-el-musical-verdaguer-ombres-i-maduixes-per-cloure-els-actes-del-vic-capital-de-la-cultura-catalana/
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