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Presentació 
 
La Fundació es troba en una fase plenament consolidada com  a entitat cultural i de promoció de la 
llengua, amb seu a la Casa Museu Verdaguer, un museus d’abast nacional, amb projectes culturals 
d’envergadura i una trajectòria llarga i de referència en l’àmbit literari.  
 
Així mateix, aquest 2018 es pot definir com un any de canvis.  En una institució modesta a nivell de 
recursos humans, qualsevol canvi en aquest sentit és sempre substancial. N’enumerem diversos.  
 
Després de 16 anys al capdavant, la fins ara directora Carme Torrents Buxó deixa el càrrec per 
jubilació. En el seu lloc, via concurrència pública, la supleix la Jordina Boix Noguera, qui ha 
desenvolupat en els darrers dos anys tasques de suport a la comunicació per a la Fundació.  
 
A nivell institucional, Espais Escrits canvia de seu, des de la seva fundació a al Casa Museu Verdaguer, 
i es trasllada al MUHBA Vil·la Joana. Mireia Munmany, la secretària tècnica, deixa per tant el seu lloc 
de treball ubicat a la Casa Museu.  
 
A nivell de Patronat, la presidenta d’Amics de Verdaguer, Maria Homs, s’acomiadava del càrrec en el 
darrer patronat de l’any. S’espera també la incorporació de nou patró representant de la UVic-UCC 
amb l’entrada de nou rector a inicis d’any.  
 
Pel què fa al Pla de treball, s’ha executat bona part de tot allò previst per aquest 2018. I deixa iniciats 
projectes en revisió d’enllestir-se el 2019: la presentació de la pel·lícula documental Maleïda 1882, 
l’edició de Roser de tot l’any i el treball documental de la biblioteca.  
 
Es tanca amb una tendència de públic presencial similar a la d’anys anteriors, tant d’adults, de grups, 
com d’escolars, i es manté estable en una mitjana propera als 3.900 visitants l’any, 1.700 dels quals són 
escolars. La presència digital segueix la tendència moderada a l’alça, ab uns nivells molt per sobre 
d’equipaments similars.  
 
El treball en xarxa segueix essent una de les prioritats i els projectes amb artistes es mantenen com una 
prioritat de la Fundació per aquest i els propers anys.  
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La Casa Museu Verdaguer  
 
Conservació  
 
La Casa Museu es troba en bon estat de conservació. Al llarg de l’any s’han produït reparacions 
bàsiques: reparació del llum del 1r replà, la reposició de la làmpada del projector, les bateries de les 
alarmes. 
 
A nivell de conservació,  l’espai a tenir en compte és el lavabo amb afectacions per humitat.  

 
Infraestructura 
 

S’ha fet una renovació important a nivell d’equips informàtics:  

 Se substitueix el DVD dels 2n pis per un ordinador compacte.  Es preveu seguir amb 
la renovació de tot l’equip ja que persisteix un cert problema en el so. 

 Es fa instal·lació del nou maquinari que connecta els equips de la planta baixa i del dalt més 
alt. Es renova el SIT (servidor comú), que dóna més potència als equips i agiliza el sistema de 
còpies de seguretat. 

 S’unifica el programa informàtic de comptabilitat amb la venda de tiquets.  
 S’instal·len els data loggers de control de temperatura i d’humitat a la planta baixa i el 1r pis.  
 Es canvien les antenes wifi per donar senyal a totes les plantes 

 
 

L’altre canvi importanr ha estat la implementació del sistema de venda de tiquets (TPV), que s’ha 
desenvolupat de la següent manera: 
 

 Testeig i implantació del TPV (maig-setembre). Planteja problemes diversos com falta 
d’agilitat,  falta d’integració amb el sistema de facturació, no actualitza l’inventari d’existències 

 Tancament de l’any amb el programa testat. 
 Compra de l’extensió del programa comptable ‘ClassicGes’ que permet integrar el TPV i la 

comptabilitat. 
 Anul·lació del primer programa. 

 
 
Museografia 
 
Després de les reformes del 2017 amb motiu dels 50 anys, la Casa Museu disposa d’una museografia 
renovada. A la planta baixa amb plafons biogràfics del 2017, a la primera planta amb una mínima 
intervenció de cartel·les i senyalística deixant lloc a l’espai etnogràfic. El 2n pis es manté la 
museografia amb l qual es va concebre, el 2016.  
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La intervenció més destacada durant el 2018 ha estat l’adequació a diversos idiomes dels continguts 

museogràfics. Per això es va procedir a la compra de 4 tauletes amb els continguts en digital. 

 
Fons FJV 

S’ha ampliat el fons museogràfic amb la cessió d’una carta original de Verdaguer per parat de la família 

Subirana de Manresa.  (9/11)  

Per part del Servei de Museus hi haurà llibertat sobre el programari. Estarem atents a les decisions del 

MHC i ens atendrem al seu pla. 

Les consultes del fons es fan de forma esporàdica per estudiosos o persones que fan treballs de 

divulgació. Ex: grup de Mataró demana per la consulta del Fons del mestre Morató (12/12) 

 
Arxiu 

Situar al Despatx FJV, a la 2a planta de l’Ajuntament de Folgueroles. 

Al llarg del 2018 s’ha treballat en l’actualització de l’arxiu en base als criteris de classificació habituals. A 

tancament de l’any s’està entrant  documentació relativa al 2017.  

Antecedents 

 El sistema de gestió de dades de l’arxiu de la Fundació Jacint Verdaguer va engegar el 2010 amb 

l’objectiu de mantenir la integritat de les dades de la Fundació Jacint Verdaguer, mitjançant una base 

de dades que permetés la seva correcta administració. El protocol de treball a l’arxiu prioritza la 

selecció del material que s’ha d’arxivar (expurgant el que no és considera adient), i la seva correcta 

integració a la base de dades per optimitzar la posterior recuperació i consulta. 

 
 
Entorn 

Es coordinen els treballs de restauració de L’Àlbula , obra de Pablo Palazuelo (1995), situada a les 

Alzines Sureres. A càrrec del Servei de Restauració de la Diputació de Barcelona. 
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Biblioteca 
 

S’ha fet reunió de coordinació amb el servei de Restauració de la Diputació per a la millor de la 

conservació de la biblioteca. Determina que el grau de conservació i classificació de la biblioteca i 

l’arxiu és molt bo. S’han de prendre només algunes mesures preventives per a la conservació del paper.  

 
S’estudia la possibilitat d’integrar la Biblioteca de la Casa Museu Verdaguer amb la UVIC-UCC. S’ha 
d’acabar d’avaluar la possible implementació 

 
Noves adquisicions 

El fons de la biblioteca de la Fundació Jacint Verdaguer ha augmentat aquest 2018 amb l’adquisició de 

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

Festa verdaguer; i la incorporació de nous estudis i aproximacions a l’autor. 

MERCAT LLIBRE VELL DE POESIA 2018 

Destaquem l’adquisició de diaris i revistes de l’època que es fan ressò de la mort de Verdaguer, amb 

nombrosos articles de personalitats del moment que demostren el sentit reconeixement vers l’autor:  

 La Devantera: quinzenari catalanista, 15 de juny de 1905. Tercer aniversari de la mort del 

poeta: dedicatòria Bonaventura Riera. 

 La Campana de Gràcia: donarà al menos una batallada cada setmana, 14 de juny de 1902,  any 

XXXIII-Batallada 1726.  

 L'Esquella de la Torratxa,  16 de maig de 1924., any XLVII, número 2358.  

S’ha ampliat el nostre fons amb exemplars amb valor afegit pel curador, el lloc d’edició, dedicatòria de 

l’autor  i destacades traduccions: 

 Masifern, Ramon. La vida al camp - Poemet bucòlic popular. Pròleg: Jacint Verdaguer. 

Barcelona, F. Girò, 1902. Dedicatòria manuscrita de l'autor. 

 Verdaguer, Jacint. Discursos. Pròleg: Joan Maragall. Barcelona: Tip. L’Avenç, 1905 

 Verdaguer, Jacint. Oda a Barcelona. Francisco de Mas-traducció castellana. Manila: Imp. de  

La Oceania Española, 1883 
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 Verdaguer, Jacint. Idilis y Cants mistichs. Pròleg: Milà i Fontanals. Barcelona: Estampa de 

Jaume Jepus, 1882 

 Verdaguer, Jacint. L'Atlantide. Traducció al francès d'Albert Savine, prosa. Paris: Librairie 

Léopold Cerf, 1884 

 Verdaguer, Jacint. Antologia lírica de Jacinto Verdaguer. Luis Guarner (traducció i notes), 

Apeles Mestres (pròleg). Madrid: Compañía Ibero-Americana de publicaciones, S. A., [192-?] 

 

ESTUDIS I APROXIMACIONS A VERDAGUER 

 Delpont, Jules. Le Poème catalan "Canigó" de Jacinto Verdaguer. Perpinyà: Journal 

commercial illustré des Pyrénées-Orientales, 1897 

 "La Rosa de Jericó" Nadala de Verdaguer, Gremio de Maestros Impresores de Barcelona, 1952 

 L'actualitat plural de Mn. Cinto Verdaguer en 1952. Revista Aplec; Editat pel Club de 

divulgació literària, Barcelona, abril 1952 (vol. 1, núm. 1). 

 Anuari  Verdaguer, núm. 25, 2017  

 Anuari  Verdaguer, núm. 26, 2018 

 

 
Àmbits de treball 
 
Recerca i innovació 
 
Es treballa estretament amb la Universitat i els àmbits especialistes i es fan primers passos per a la 
internacionalització de l’activitat de la Casa Museu:  
 

 Es renova per aquest 2018 la continuïtat de l’estudi de Josep M. Sucarrats amb motiu del 
Premi Verdaguer de Recerca. 

 
 Presentació d’una conferència a la Sala de la columna , el marc de la Festa Verdaguer, dels 

primers resultats de la recerca realitzada per Josep m. socarrats amb l’assistència de l’alcalde 
Folgueroles, l’alcaldessa de Vic i la vicerectora de la UVIC-CC. Els alcaldes es comprometen a 
donar continuïtat al Premi . 
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 Visita al  museu Mistral de Mailane  de la directora i la investigadora Núria Camps. Molt ben 
atesos per part de la responsable de col.leccions i de la Eugénie Damiani. Adjointe à la culture 
la qual junt amb Jöel Dupo va assistir a la Festa Verdaguer els dies 19 i 20 de maig. Esperen el 
retorn de la nostra visita a la tardor. 

 
 S’ha fet una sessió de treball de L’arbre genealògic de Verdaguer per a inclusió de noms i 

revisió de l’estat  
 
 
Produccions 
 

 Es treballa intensament com a col·laborador i en molts moments impulsor del projecte 
audiovisual Maleïda 1882: l’aventura de Jacint Verdaguer a l’Aneto, idea original d’Albert 
Naudin basada en el llibre de Bernat Gasull, Maleïda (Verdaguer Edicions, 2015). Redacció del 
pla de comunicació, difusió i suport a la producció. Suport en els dos rodatges a la Casa 
Museu i al rodatge al Pirineu (Valh d’Aran). 

 
 Es defineix, desenvolupa i presenta el projecte de llibre gegant Monstres i gegants per 

L’Atlàntida a cura de la il·lustradora Gibet Ramon i la narradora Caro von Arend. Adaptació 
per a infants de 3 a 12 anys en format de gran llibre il·lustrat pensat per ser narrat. S’estrena el 
30 de setembre a la Font Trobada en el marc de la jornada Viu el Parc. Xarxa de Parc Naturals.   

 
Projectes 
 

 Presentació de la memòria dels 50 anys de la Casa museu Verdaguer. La utopia feta 
realitat. Balanç de 50 anys de la Casa Museu Verdaguer 
 

 Traducció d’una part del web en anglès, francès i castellà i la seva implementació al web 
sota el títol: Verdaguer obert al món 

 
 Traducció de l’exposició permanent i la seva implementació en tauletes tàctils 

 
 Ideació i suport al desenvolupament de la ruta literària Montserrat dit pels poetes  en el marc 

d’Espais Escrits. 
 

 S’elabora la Nadala anual en col·laboració amb Amics de Verdaguer. 
 

 Es refà la senyalètica de la botiga 
Educació  
 

 S’ha treballat conjuntament amb l’escola Mossèn Cinto per portar a terme el projecte: 
“Mossèn Cinto i Verdaguer són el mateix? 

 
 S’ha preparat l’Oferta Educativa per al curs 2018-2019 i s’ha renovat el mailing (destinatari). 

S’han presentat en dues trameses. 
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 S’ha treballat amb l’agència Catalana de Patrimoni per formar part del programa Argonautes. 
 
 
Verdaguer Edicions 
 
S’ha redefinit el programa previst  de publicacions d’OCEC en base a la situació dels autors. i s’ha 
treballat per a mantenir actius els llibres ja publicats i per a dur a les llibreries dues noves publicacions 
de l’OCEC de cares al 2019: Roser de tot l’any i Aires del Montseny. 
 

 Es valora però finalment es descarta la publicació de l catàleg de l’exposició Verdaguer 
Segrestat 

 Hem tingut un punt de venda a la Setmana del llibre Català del 8 al 17 de setembre. Per segon 
any 

 s’ha compartit caseta amb les editorials Sidillà i Meteora. S’han venut 45 llibres i el balanç és 
postitiu. 

 S’ha editat un nou targetó promocional per assistir a la Fira. S’ha elaborat un display que 
incorpora 

 MP4 i auriculars per poder escoltar in situ OIR. Canigó. 
 El servei de Biblioteques de Catalunya es compromet a la compra de 50 exemplars d’OIR. 

Canigó via la llibreria La Central. 
 Es rep el text definitiu de Roser de tot l’any (Maica Bernal amb revisió de Ramon Pinyol). 

Entra a mans de l’editor i comença el procés de maquetació.  
 Es crea una nova pàgina de del Facebook de Verdaguer Edicions @VerdaguerEd ja que la 

primera planteja problemes de gestió. Es treballa pel traspàs dels seguidors i l’increment de 
públic digital.  

 S’enllesteixen les il·lustracions d’Aires del Montseny a l’espera del tancament del text revisat. 
 A l’espera del tancament del text, es dissenyen les noves cobertes de Vida i Obra a partir de 

noves imatges de l’artista Perejaume. 
 
 
Exposicions  
 
La itinerància Verdaguer segrestat. La utilització  del mite durant el franquisme  (FJV, 2017) 
segueix per quatre noves poblacions i aplega més de 4.700 visitants en aquests equipaments 
patrimonials: 
 

 MUHBA Vil·la Joana (gener)  
 Museu d’Història de Catalunya (5/2-17/3) 
 Arxiu comarcal de la Selva a Santa Coloma de Farners (22/3-20/5) 
 Museu d’Història de Cerversa - Casa Duran i Sampere (1/6-12/8) 
 Museu d’Història de Cambrils (30/8-11/11) 

 
 
Biografies de Verdaguer s’exposa a la Biblioteca de Valldoreix Vall d’Or 
Del 8 d’octubre al 12 de desembre 
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Turisme 
 
S’ha treballat sobretot la presència a nivell de comarca i en el distintiu turístic de qualitat: 
 

 Disseny d’un nou producte turístic amb la col.laboració de l’Oficina de turisme de la ciutat de 
Vic 

  “ Verdaguer Vic Nit” 
 

 Presència al Mercat del Ram de Vic a través d’Osona Turisme i la Xarxa de Museus d’Osona 
 

 Elaboració i publicació de l’oferta turística en idiomes: castellà, francès i anglès. 
 

 Formació de guies amb la col·laboració de l’Oficina de Turisme de la ciutat de Vic 
 

 D’acord amb turisme de la Diputació de Barcelona es treballa amb la renovació de la 
certificació de 

 qualitat Biosphere. 
 

 Es treballa el turisme de negocis amb l’assistència al Grup de Treball MICE promogut per 
Turisme Osona  

 
 Es renova el tríptic informatiu pel visitant de la Casa Museu. 

 
A nivell d’activitat formativa s’ha assistit a: 

 Taller de destinació. Osona Turisme (obligatòria per a l’obtenció del segell Biosphere). 
Taradell (24/10) 

 Petjada de carboni. Osona Turisme (obligatòria per a l’obtenció del segell Biosphere). Les 
Franqueses (30/10) 
 

Agenda d’activitats 
 
Actes 
 
26.1.18 . Casa Museu Verdaguer 
Canigó  íntim, a càrrec de Lluís Soler 
 
27.1.18. Casa Museu Verdaguer 
El pescador de perles, a càrrec de Carla Serrat, Jaume Coll i Ona Fusté 
 
14.2.18 Arxiu comarcal de la Selva. Santa Coloma de Farners  
Conferència: Operació Verdaguer, a càrrec de Carles Puigferrat  
 
24.3.18 Passeig de Vic. Mercat del Ram 
Canigó una història gegant, a càrrec de Caro von Arend 
 
22.1v.18 . Casa Museu Verdaguer. Llegenda de Sant Jordi a càrrec de Laura del Barret 
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23.09.18. Presentació de Monstres i gegants per l’Atlàntida. Font Trobada. Estrena en el marc de 
Viu el Parc 
 
5.10.18. Mot i Mirada. Fotopoemes rapitencs. Recital. Casa Museu en el marc de Poesia als Parcs 
 

22.12.18. Vora la llar. Tarda de rondalles i cançons. Espectacle i taller infantil. Casa Museu 
Verdaguer. En col·laboració amb l’Atelier de Folgueroles 

 
Festa Verdaguer  
 
Del 17 de maig al 10 de juny es porten a terme més de 30 actes que mobilitzen més de de 4000 

persones. Vegeu Memòria Verdaguer 2018. 
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Públic 
 

Presencial 
Observem una constant de visitants a l’equipament força estable amb una xifra una mica per sota dels 
4.000 visitants. D’aquests, 1.700 visitants corresponen a escolars.  
 

 
 
Al visitants presencials cal sumar-hi els visitants per activitats: 5.811 usuaris.  
 
També es computen els altres usos associats a l’equipament i les exposicions temporals externes 
donant una xifra final de: 9.861 usos.  
 
L’exposició temporal en itinerància Verdaguer segrestat, ha sumat 4.751 visitants que no queden 
registrats com a usuaris del museu sinó com a usuaris dels equipaments que l’acullen.  
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Virtual 
 

  2017 2018 
Totals 
(2013-
2017) 

Mitjana 

Sessions 21.974 25.444 119.394 23.879 

Usuaris 17.901 20.334 89.677 17.935 

 
 

 
 
 
 
A nivell d’usuaris digitals segueix una progressió constant de creixement de visitants i amb un índeix 
calarament superior a equipaments d’unes característiques similars a les nostres: la taxa de visitants 
virtuals (642) està molt per sobre de la mitjana d’equipaments similars (237). *Font: Cercles de 
Comparació Diputació de Barcelona.  
 
Entre les pàgines més visitades hi ha el poema ‘Vora la mar’ i el recentment creat espais ‘El poeta’ en la 
versió d’idioma en llengua castellana.  
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Comunicació  
 
 
El moment de màxim intensitat d’activitat i de comunicació és la Festa Verdaguer (Vegeu detall a la 
memòria FV18).  
 
Butlletins electrònics  
Es va tancar l’any amb 1.399 adreces al butlletí informatiu, 60 destinataris més que l’any anterior 
(incloent-hi les altes i les baixes). Aquest conjunt de destinataris ha rebut: 
– El poema del mes. 12 enviaments. Cada dia 1 de mes. Índex mitjà d’obertura: 27 . El mes que té un 
índex més gran d’obertura és l’abril, amb el 32,8 , i el que en té menys, novembre, amb el 25,5  
– Agendes. 5 enviaments: abril, Aquest estiu visita’ns (juliol), setembre, tardor (octubre), desembre. 
Índex mitjà d’obertura: 29  
– Comunicacions extraordinàries. 5 enviaments (febrer), Festa Verdaguer 2018 – Programa (27 
d’abril), Festa Verdaguer 2018 – Tot el que cal saber (27 d’abril), Nadala 2018. Índex mitjà d’obertura: 
30 . Dins d’aquesta mateix llista general, hi ha dos subgrups:  
– Educació. 469 destinataris. Escoles, instituts i centres de formació d’adults. És l’únic grup que 
registra baixes en el moment d’enviar el butlletí. Van rebre tres butlletins (març, juny i setembre). 
Índex mitjà d’obertura: 24  
– Turisme. 160 destinataris. És un grup nou. Oficines de turisme i cases i allotjaments rurals de la 
comarca d’Osona. Van rebre dos butlletins (estiu i tardor). Índex mitjà d’obertura: 20  
 

Web  

El web va acumular un total de 20.334 usuaris únics, que suposen un total de 25.444 sessions. El 
mesos de més visites van ser abril, maig i juny, seguits pels mesos de tardor, octubre i novembre.  
El web de Verdaguer Edicions va generar un flux anual de 4.670 usuaris únics, amb una punta per 
sobre de les 500 visites mensuals als mesos de març, abril i maig (coincidint amb Sant Jordi). 
  
Xarxes socials 
La Fundació(Casa Museu i editorial) segueix un creixement lent però progressiu de seguidors i 
d’interaccions amb els usuaris digitals. Són actives les xarxes de Facebook, Instagram i Twitter. El 
Flickr recull els reculls fotogràfics i Youtube els nous vídeos creats. Vegeu detall a públic digital.  

 

Premsa i comunicacions 
 
Entrevistes a Carme Torrents amb motiu dels 50 ANC, El 9 nou, 9TV 
Diari Ara: Sílvia Marimon 
Abril. Vilaweb: Clara Ardèvol 
Abril. Catalunya Ràdio: Òscar Calvo 

 
26.4.18 Roda de Premsa de la Festa Verdaguer 
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15.5.18 Roda de premsa presentació Dia Internacional de Museus al mas El colomer 
3.4.18 Entrevista amb el Punt Avui per parlar de “Verdaguer segrestat” al MHC 
11.4.18 Entrevista Cat Ràdio per al programa Ciutat Maragda 
23.4.18 Entrevista Ràdio Estel. Ateneu Barcelonès 
25.4.18 Entrevista per la Xarxa de televions Locals “La clau de la nostra història” 
7.5.18 Entrevista amb Jordi Alemany del Punt Avui per parlar de la Festa Verdaguer 
8.5.18 Entrevista Ràdio El 9 Nou 
8.5.18 Entrevista El 9 TV 
 
Vegeu annex Recull de premsa.  
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Direcció  
 
El dia 1 de setembre la Carme Torrents, després de 16 anys a la direcció, deixa el càrrec per jubilació. 
De l’1 al 31 d’agost, la directora entrant, Jordina Boix, i la directora sortint, Carme Torrents, treballen 
conjuntament pel traspàs en el càrrec. 
 
El 25 de setembre s’inicia la trobada setmanal estable entre la directora i la secretària-interventora per 
al seguiment dels comptes de la Fundació. 
 
 
Contractació 
Al llarg del mes de maig s’obre el concurs públic per a cobrir la vacant de direcció. Obté la plaça 
l’aspirant Jordina Boix, que des del mes de febrer de 2016 s’encarregava de les tasques de Comunicació 
de la fundació. 
 

Gestió econòmica 
 Es fa seguiment i el tancament econòmic 2018 i la redacció i aprovació del pressupost 2019 
 S’ha presentat la justificació de les següents subvencions: Diputació/Presidència, Oficina del 

Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona, Ajuntament de Folgueroles i ILC 
(Generalitat de Catalunya) 

 S’ha fet la implementació del sistema d’ordre de compra i establert la col·laboració setmanal 
amb la secretària-interventora. 

 

Acords institucionals 
 S’ha renovat la inclusió al Cens d’entitats de foment de la llengua catalana que ha estat 

publicat al DOG. 
 
 
Actes de representació 
 
25.1.18. Discurs d'ingrés de Ramon Pinyol a l'Institut d'Estudis Catalans: Verdaguer sota el 

franquisme: censura i manipulació 

14.3.18 Plantada d’arbres de l’escola i lectura de “En Rovira de Sau” 

27.3.18 Visita al museu Mistral a Mahlana (França) i entrevista, junt amb Núria Camps, amb Claire 

Laurenzio, encarregada del Musée Frédéric Mistral i Eugénie Damiani, responsable de cultura de 

l’ajuntament de Maillane. 

13.04.18 Assistècia a l’acte Camins del Paradís amb Velntí Maimó i Jordi Lara. MEV 

24.4.18 Visita guiada dels Mossos d’Esquadra de la Catalunya Central 

22.5.18 Comissió seguiment XML 
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1.6.18 Inauguració de l’esposició Verdaguer Segrestat al Museu de Cervera amb la presentació a càrrec 

de la directora del museu, Carme Vergés; el regidor de cultura i Carme Torrents. 

4.6.18 Assemblea d’Amics de Verdaguer 

7.6.18 Visita guiada per als Inspectors d’ensenyament de la Catalunya Central 

28.6. 18 Taller de la Taula de comparació 

28.6.18 Entrevista Joan Elies adell, nou director de la ILC 

Jornada Tècnica d’Espais Escrits. Caldes d’Estrac (5/11) 

Fira del Llibre de Muntanya 2018. Vic (9/11) 

Jornada anual de la Xarxa de Museus Locals de la Diputació de Barcelona. Cerdanyola del Vallès. 

(22/11) 

Jornada de l’Agenda Cultural. Museu de la Pell de Vic. Serveis Territorials de Cultura de la 

Generalitat. (29/11) 

Nit del Turisme. Consell Comarcal. Vic. (29/11) 
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Reunions destacades 
 

10.1.18 Reunió Fundació Josep Pla 

17.1.18 Reunió Espais Escrits 

22.1.18 Reunió entitats de Folgueroles 

5.2.18, 15.3.18 Reunions Xarxa Patrimoni Rural. Ecomuseu del Blat 

9.2.18 Reunió Monuments i Cases Museu i Xarxa Museus Història Monuments de Catalunya 

12.2.18 Reunió amb els programadors de Flors del Desvari 

22.2.18 Reunió de la Junta del Patronat de la Fundació Jacint Verdaguer 

27.2.18 Reunió de la Junta del Patronat de la Fundació Jacint Verdaguer 

12.3.18 Reunió del Comitè Executiu de la Fundació Jacint Verdaguer 

12.3.18 Reunió amb la Junta d’ Amics de Verdaguer 

21.3.18 Reunió Núria Camps per planificar el viatge a Malhane 

13.3.18 Reunió: amb l’alcalde de l’Ajuntament de Roda de Ter, el senyor Albert Serra, La regidora de 

Cultura de Roda de Ter, la senyora Francesca Costa, l’alcalde de Folgueroles i president de la 

Fundació Jacint Verdaguer, el senyor Carles Baronet,  la directora de la Fundació Miquel Martí i Pol,  

la senyora Montse Caralt, Per la Universitat de Vic, la senyora Mireia Munmany, la directora general 

de Cultura Popular i Associacionisme Cultural,  la senyora M. Àngels Blasco, el director dels Serveis 

Territorials de Cultura a la Catalunya Central, el senyor Lluís Cerarols i la directora de la Fundació 

Jacint Verdaguer, la senyora Carme Torrents 

4.5.18 Presentació Cultura Euroregió 2018 

8.5.18 Reunió amb Jordi Riera director de l'Espai Natural 

9.10.18 Jordi Lara, escriptor i periodista  

Jordi Riera, director de l’Espai Natura Guilleries-Savassona (10/10) 

Ajuntament de Roda de Ter i Fundació Martí i Pol (23/10) 

Carles Garcia, director del Museu del Ter (11/12) 

Joan-Elies Adell, director de la Institució de les Lletres Catalanes (22/10) 

Jordi Rourera, editor (29/10) 

Teresa Macià, activitats MUHBA (7/10) 

Ton Barnils, director del CEC (7/10) 

Joan Villà, vicerector de recerca de la UVic-CCC (27/11) 
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Equip humà 
 
Patrons 
 
Sr. Carles Baronet Aldabó, alcalde de l’Ajuntament de Folgueroles, president i membre del Comitè 
Executiu;  
Sr. Lluís Cerarols i Cortina, Director dels Serveis Territorials a la Catalunya Central del Departament 
de Cultura, vocal, (des del dia 30 de novembre de 2017) 
Sr. Gil Orriols Puig, alcalde de Folgueroles (1991-2002), vocal 
Sr. Jordi Montaña Matosas, rector de la Universitat de Vic, vicepresident segon 
Sr. Joan Masnou, rector en funcions 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-UCC, vocal i membre del Comitè 
Executiu  
Sra. Maria Homs Serradesanferm, presidenta d’Amics de Verdaguer, vicepresidenta 
Sra. Mercè Generó Prat, sòcia d’Amics de Verdaguer, vocal i membre del Comitè Executiu 
Sr. Joan Vilamala Terricabras, soci d’Amics de Verdaguer, vocal. 
 
Formen part del patronat amb veu però sense vot: 
Sr. Jordi Grau i Cardús, secretari tècnic 
Sra. Carme Torrents i Buxó, directora de la Fundació Jacint Verdaguer.  
 
Equip tècnic 
 
Carme Torrents, directora de la Casa Museu Verdaguer (fins a l’agost) 
Jordina Boix, directora de la Casa Museu Verdaguer (a partir de l’agost) 
Jordina Boix, suport en comunicació (fins al juny) 
Pilar Canudas i Pujols, informadora i administrativa 
 Raquel Bofill, guia 
Anna Moré, guia 
Gibet Ramon, guia 
Caro von Arendt, narradora  
 
Secretaria d’Espais Escrits amb seu social a la Casa Museu Verdaguer: 
 Mireia Mummany i Muntal 
 
 
 

Premis 
La Fundació Jacint Verdaguer rep el Premi Pompeu Fabra. 
El Jurat dels Premis Pompeu Fabra ha decidit per unanimitat, amb motiu de l’Any Fabra, fer una 
menció de reconeixement especial a les 214 entitats que, com la nostra, formen part del Cens d’entitats 
de foment de la llengua catalana. Hem rebut el diploma i com a obsequi una litografia de Pompeu 
Fabra.
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Memòria econòmica 
 

 

 

INGRESSOS	 Pressupost	 Real	31/12/2018

1.	Activitats	 20.000,00	€ 25.500,86	€

Venda de llibres i merchandising  6.000,00 € 4.355,36 €

Serveis de Difusió literària 14.000,00 € 21.145,50 €

2.	Subvencions	i	patrocinis	 122.000,00	€ 119.878,04	€

Aportació ILC 15.000,00 € 16.000,00 €

Aportació Diputació de Barcelona 32.000,00 € 32.000,00 €

Aportació Ajuntament de Folgueroles 12.000,00 € 12.000,00 €

Aportacions privades 50.000,00 € 50.000,00 €

Aportació activitat OPC 10.000,00 € 9.800,00 €

Donacions 2.000,00 € 0,00 €

Altres ingressos 1.000,00 € 78,04 €

TOTAL	 142.000,00	€ 145.378,90	€
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DESPESES	
Activitat	
Venda	

Activitat	
Serveis

Despesa	
General

Total	
pressupost

TANCAMENT		
31/12/2018	

1.	Aprovisionaments	 6.200,00 € 4.500,00 € 1.300,00 € 12.000,00	€ 8.727,34	€	
2.	Reparacions	i	conservació	       30.200,00	€ 47.869,10	€	
Tauletes (4 unitats)     1.400,00 € 1.200,00 €   
Canvis web     3.000,00 € 3.000,00 €   
Implementació biblioteca On	line     1.000,00 € 1.000,00 €   
Programa de venda llibreria i estocs 1.000,00 €     1.000,00 €   
Professionals independents (guies, comunicació, altres serveis) 9.000,00 € 15.000,00 €   24.000,00 € 41.363,72 € 
3.	Altres	despeses	d'explotació	       42.500,00	€ 13.186,93	€	
Traduccions     2.500,00 € 2.500,00 €   
Verdaguer Edicions. Santa	Eulàlia/	Aires	del	montseny 4.000,00 €     3.000,00 €   
Verdaguer Edicions. Roser	de	tot	l'any	(edició	i	imatges) 4.800,00 €     4.000,00 €   
Verdaguer Edicions. Segrest 4.000,00 €     4.000,00 €   
Projecte video documental: Maleïda,	1882   2.000,00 €   2.000,00 €   
Agenda d'activitats   3.000,00 €   3.000,00 €   
Festa Verdaguer   15.000,00 €   15.000,00 €   
Educació i formació 2.000,00 €     2.000,00 €   
Turisme / materials difusió 2.000,00 €     2.000,00 €   
Auditoria     4.000,00 € 4.000,00 €   
Correus i missatgeria     1.000,00 € 1.000,00 € 3.526,18 € 
4.	Despeses	de	personal	     45.500,00	€ 47.060,81	€	
Sous	     23.500,00 € 43.049,50 € 

Seguretat	Social		      4.011,31 € 

5.	Ajuts	i	premis	   3.000,00 €   3.000,00	€ 3.000,00	€	
6.	Despeses	per	regularització	d'impostos	(IVA)	    8.000,00 € 8.000,00	€ 9.611,52	€	
7.	Amortització	de	l'immobilitzat	i	adquisicions	    800,00 € 800,00	€ 3.509,57	€	
TOTAL		 33.000,00 € 42.500,00 € 23.000,00 € 142.000,00	€ 132.965,27	€	
	  	
TANCAMENT	DE	L'EXERCICI	 		 12.413,63	€	
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Recull de notícies 

# Format 

Data 
publica-

ció Mitjà Tipologia Motiu Títol URL 

1 Digital 21/1/2018 Núvol 

Notícia.  

Ignasi Ventura Canigó Lluís Soler Verdaguer íntim 

https://www.nuvol.com/noticies/la-
poesia-de-jacint-verdaguer-al-cim-
de-la-musica/ 

2 Digital 20/3/2018 Bonart Notícia  Verdaguer segrestat 

EL MUSEU D’HISTÒRIA 
INAUGURA “‘VERDAGUER 
SEGRESTAT. LA UTILITZACIÓ DEL 
MITE DURANT EL FRANQUISME” 

http://www.bonart.cat/actual/el-
museu-dhistoria-inaugura-
verdaguer-segrestat-la-utilitzacio-
del-mite-durant-el-franquisme/ 

3 

Digital 

Paper 25/3/2018 ARA 
Notícia. Sílvia 
Marimon Verdaguer segrestat 

Jacint Verdaguer, cobejat i manipulat 
Pel franquisme 

https://www.ara.cat/cultura/Jacint-
Verdaguer-manipulat-Pel-
franquisme_0_1984601578.html 

4 Digital abril/2018 Time Out  Notícia - Agenda Verdaguer segrestat 
Verdaguer Segrestat. La utilització 
del mite durant el franquisme 

https://www.timeout.cat/barcelona/ca
/que-fer/verdaguer-segrestat-la-
utilitzacio-del-mite-durant-el-
franquisme 

5 Digital 2/4/2018 Vilaweb 

Notícia.  

Clara Ardèvol Verdaguer segrestat 

Així va intentar el franquisme 
convertir Verdaguer en un poeta del 
règim 

https://www.vilaweb.cat/noticies/aixi-
va-intentar-el-franquisme-convertir-
verdaguer-en-un-poeta-del-regim/ 

6 Digital 26/4/2018 La Directa Notícia. ACN Festa Verdaguer 

Frederic Mistral, la natura i la faceta 
reivindicativa de Verdaguer, pilars de 
la festa que Folgueroles dedica al 

http://www.directe.cat/acn/793854/fr
ederic-mistral-la-natura-i-la-faceta-
reivindicativa-de-verdaguer-pilars-
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poeta de-la-festa-que--21 

7 Digital 27/4/2018 Nació Digital 

Notícia.  

Carles Fiter Festa Verdaguer 
El groc vesteix la Festa Verdaguer 
2018 

https://www.naciodigital.cat/noticia/1
53655/groc/vesteix/festa/verdaguer/2
018 

8 Digital 
27/04/201

8 Més Osona Notícia. ACN Festa Verdaguer 
El groc més reivindicatiu tenyirà la 
Festa Verdaguer de Folgueroles 

http://www.mesosona.cat/noticies/2/
1570/el-groc-mes-reivindicatiu-
tenyira-la-festa-verdaguer-de-
folgueroles 

9 Paper 
27/04/201

8 El 9NOU 

Notícia.  

Jordi Vilarrodà Festa Verdaguer Festa Verdaguer tenyida de groc 

http://www.verdaguer.cat/cms_verda
guer/app/webroot/uploads/15276810
84.pdf 

10 Digital 
02/05/201

8 xip/tv/ETv Reportatge Verdaguer segrestat 
Verdaguer segrestat pel franquisme. 
La clau de la nostra història 

http://etv.xiptv.cat/la-clau-de-la-
nostra-historia/capitol/verdaguer-
segrestat-pel-franquisme 

11 Digital 4/5/2048 Núvol 

Notícia.  

Miracle Sala Cançó. Roger Mas 
La poesia de Jacint Verdaguer al cim 
de la música 

https://www.nuvol.com/noticies/la-
poesia-de-jacint-verdaguer-al-cim-
de-la-musica/ 

12 Digital 9/5/2018 Núvol Notícia.  Festa Verdaguer 
Festa Verdaguer. Recerca, natura i 
reivindicació 

https://www.nuvol.com/noticies/festa-
verdaguer-recerca-natura-i-
reivindicacio/ 

13 
Digital/Rà
dio 10/5/2018 CCMA 

Notícia  

(web + tall 
Catràdio) Festa Verdaguer 

Frederic Mistral, la natura i la faceta 
reivindicativa de Verdaguer, pilars de 
la festa que Folgueroles dedica al 
poeta 

http://www.ccma.cat/324/frederic-
mistral-la-natura-i-la-faceta-
reivindicativa-de-verdaguer-pilars-
de-la-festa-que-folgueroles-dedica-
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al-poeta/noticia/2852390/ 

14 Paper 10/5/2018 
La 
Vanguardia 

Notícia. Toni 
Corominas Festa Verdaguer Festa Verdaguer 

http://www.verdaguer.cat/cms_verda
guer/app/webroot/uploads/15276809
91.pdf 

15 Digital 14/5/2018 Núvol 
Article. Carme 
Torrents Festa Verdaguer 

Verdaguer i Mistral es troben a la 
Festa Verdaguer 

https://www.nuvol.com/noticies/verda
guer-i-mistral-es-troben-a-la-festa-
verdaguer/ 

16 
Paper/Dig
ital 15/5/2018 El Punt Avui 

Entrevista. Jordi 
Alemany Festa Verdaguer 

Per a Folgueroles la Festa 
Verdaguer ve a ser la festa major de 
primavera 

http://www.elpuntavui.cat/cultura/arti
cle/19-cultura/1392141-per-a-
folgueroles-la-festa-verdaguer-ve-a-
ser-la-festa-major-de-primavera.html 

17 Digital 17/5/2018 Núvol 

Crònica.  

Júlia Bacardit Festa Verdaguer Jacint Verdaguer era un gra d’arena 
https://www.nuvol.com/noticies/jacint
-verdaguer-era-un-gra-darena/ 

18 Digital 17/5/2018 Vilaweb Notícia Festa Verdaguer 
Folgueroles viu una Festa Verdaguer 
tenyida de groc 

https://www.vilaweb.cat/noticies/folg
ueroles-viu-una-festa-verdaguer-
tenyida-de-groc/?f=rel 

19 Digital 19/5/2018 Vilaweb Notícia Festa Verdaguer 
La festa Verdaguer, entre 
Folgueroles i Barcelona 

https://www.vilaweb.cat/noticies/la-
festa-verdaguer-entre-folgueroles-i-
barcelona/ 

20 Digital/TV 21/5/2018 El 9tv Notícia Festa Verdaguer Festa Verdaguer tenyida de groc 
http://el9nou.cat/video/festa-
verdaguer-tenyida-de-groc/ 

21 Digital/Tv 23/5/2018 El 9tv Reportatge Festa Verdaguer 
Festa Verdaguer de Folgueroles 
2018 

http://el9nou.cat/video/festa-
verdaguer-de-folgueroles-2018/ 



Annex 
 

4 
 

22 Digital 24/5/2018 Núvol 

Notícia.  

Gerard E. Mur Festa Verdaguer 
Flors del Desvari. Tot en Verdaguer 
és poesia 

https://www.nuvol.com/noticies/flors-
del-desvari-tot-en-verdaguer-es-
poesia/?utm_source=Subscriptors+d
e+la+Newsletter+de+N%25C3%25B
Avol&utm_campaign=fd2ba16a64-
EMAIL_CAMPAIGN_2018_05_22&u
tm_medium=email&utm_term=0_b03
a8deaed-fd2ba16a64-169646385 

23 Paper 25/5/2018 

El 9NOU.  

Magazine 

Entrevista.  

Jordi Vilarrodà Festa Verdaguer 

Entrevista a Pere Figueres: 'Quan 
aneu a la Catalunya del Nord mireu 
de parlar català' 

http://www.verdaguer.cat/cms_verda
guer/app/webroot/uploads/15276811
50.pdf 

24 Paper 25/5/2018 El 9NOU 

Notícia.  

Jordi Vilarrodà Festa Verdaguer 
Un documental recrearà la pujada de 
Verdaguer a l'Aneto el 1882 

http://www.verdaguer.cat/cms_verda
guer/app/webroot/uploads/15276820
21.pdf 

25 Paper 25/5/2018 El 9NOU 

Notícia.  

Jordi Vilarrodà Festa Verdaguer 
Flors del Desvari, colofó de la Festa 
Verdaguer  

http://www.verdaguer.cat/cms_verda
guer/app/webroot/uploads/15276820
21.pdf 

26 Digital 31/5/2018 Bonart Notícia Verdaguer segrestat 

EL MUSEU DE CERVERA 
INAUGURA “VERDAGUER 
SEGRESTAT” 

http://www.bonart.cat/actual/el-
museu-de-cervera-inaugura-
verdaguer-segrestat/ 

27 Digital  

1/06-
12/09/201
8 

Museu 
comarcal de 
Cervera Verdaguer segrestat 

Verdaguer Segrestat. La utilització 
del mite durant el franquisme 

http://www.museudecervera.cat/verd
aguer-segrestat-utilitzacio-mite-
durant-franquisme/ 

28 
Paper/Dig
ital 

10/07/201
8 El 9NOU 

Notícia.  

Jordi Vilarodà 
Verdaguer torna a 
l'Aneto Verdaguer torna a l'Aneto https://el9nou.cat/osona-

ripolles/cultura-i-gent/verdaguer-
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torna-a-laneto/ 

29 
Digital 
/TV 

05/09/201
8 El 9tv Notícia Canvi direcció 

Jordina Boix pren el relleu de Carme 
Torrents a la Casa Museu Verdaguer

https://el9nou.cat/video/jordina-boix-
pren-el-relleu-de-carme-torrents-a-la-
casa-museu-verdaguer/ 

30 
Digital 
/TV 28/9/2018 Osona.com Noticia-Agenda 

Gegants i monstres 
per l'Atlàntida 

Tot a punt per a la Matinal a la font 
Trobada de Folgueroles 

https://www.naciodigital.cat/osona/no
ticia/58381/tot/punt/matinal/font/troba
da/folgueroles 

31 
Digital 
/TV 

09/11/201
8 El 9tv Notícia Donació manuscrit 

Una família de Manresa lliura els 
manuscrits d'una carta i un poema 
de Verdaguer a la Casa Museu  

https://el9nou.cat/video/una-familia-
de-manresa-lliura-els-manuscrits-
duna-carta-i-un-poema-de-
verdaguer-a-la-casa-museu/ 

 
 

BLOGS 

# Format (d/p) 
Data 

publicació Mitjà Motiu Títol URL 

1 Digital 14/5/2018 
Blog de Ricard 
Torrents 

Margarit a 
Verdaguer 

Joan MARGARIT emparat de 
Verdaguer 

http://rtbe.blogspot.com/2018/05/joan-margarit-
emparat-de-verdaguer.html 

WEBS 
CORPORATIUS

# Format (d/p) 
Data 

publicació Mitjà Motiu Títol URL 
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1 Agenda 23/3/2018 

Generalitat de 
Cat. -Sala de 
premsa 

Verdaguer 
segrestat 

El Museu d'Història de Catalunya 
inaugura l'exposició 'Verdaguer 
Segrestat. La utilització del mite durant 
el franquisme 

http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapre
msavw/305399/ca/museu-dhistoria-catalunya-
inaugura-lexposicio-verdaguer-segrestat-utilitzacio-
mite-franquisme.do 

2 Agenda 15/2/2018 

Ajuntament Sta 
Coloma de 
Farners 

Verdaguer 
segrestat 

VERDAGUER SEGRESTAT. LA 
UTILITZACIÓ DEL MITE DURANT EL 
FRANQUISME 

http://www.scf.cat/ca/agenda/verdaguer-segrestat-la-
utilitzaci%C3%B3-del-mite-durant-el-franquisme 

3 Agenda 21/1/2018 Espais Escrits 
Verdaguer 
segrestat 

Verdaguer Segrestat. L’apropiació del 
mite nacional durant el franquisme. Fi 
de l'exposició 

http://www.espaisescrits.cat/que-fem/detall-
agenda/verdaguer-segrestat-l-apropiacio-del-mite-
nacional-durant-el-franquisme 

4 Agenda 21/1/2018 AELC 
Verdaguer 
segrestat 

Visita guiada a l'exposició 'Verdaguer 
segrestat' https://www.escriptors.cat/?q=node/15009 

5 Agenda 10/5/2018 
Barcelona és 
molt + 

Festa 
Verdaguer Festa Verdaguer 

https://www.barcelonaesmoltmes.cat/web/agenda/-
/festa-verdaguer 

6 Agenda 10/5/2018 

GELIV (Grup 
d'estudi sobre la 
literatura del 
vuit-cents) 

Festa 
Verdaguer 

Conferència Ramon Panyella a la Festa 
Verdaguer 

http://www.geliv.ub.edu/conferencia-ramon-panyella-
a-la-festa-verdaguer/ 

7 Agenda 10/5/2018 AELC 
Festa 
Verdaguer 

Festa Verdaguer (publica lloc, dates i 
link) https://www.escriptors.cat/?q=node/15450 

8 Agenda 10/5/2018 Viu la Festa 
Festa 
Verdaguer 

Festa Verdaguer de Folgueroles 2018 
(Festa singular) 

http://www.viulafesta.cat/activitat/festa-verdaguer-de-
folgueroles/ 

9 Agenda 11/5/2018 
Ajuntament de Festa 

Festa Verdaguer - Conferència 
investigador premi Verdaguer de 

http://www.vic.cat/agenda-de-lalcaldessa/festa-
verdaguer-conferencia-investigador-premi-
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10 Agenda 11/5/2018 
Ajuntament de 
Barcelona 

Festa 
Verdaguer Programa de la Festa en pdf 

http://www.bcn.cat/museuhistoriaciutat/docs/FestaVe
rdaguer2018.pdf 

11 Agenda 17/5/2018 

Cultura Vic. 
Ajuntament de 
Vic 

Festa 
Verdaguer 

Conferència d'obertura de la Festa de 
Verdaguer 2018 

http://www.culturavic.cat/main.asp?opc=3&ctg=1000
007&codi=1005741 

12 Agenda 01/06/2018 
Ajuntament de 
Torà 

Verdaguer 
segrestat 

Exposició 'Verdaguer segrestat. La 
utilització del mite durant el franquisme' 

https://www.viladetora.net/3-noticia-4782-
exposicio_verdaguer_segrestat._la_utilitzacio_del_mi
te_durant_el_franquisme.html 

13 Notícia 03/06/2018 

Patronat 
d'estudis 
Osonencs 

Festa 
Verdaguer Llàgrimes amargues de dones 

http://www.patronatestudisosonencs.cat/index.php?o
p=32&module=activitats&id=154 

14 Notícia 20/10/2018 
Xarxa de Parcs 
Naturals 

Poesia als 
Parcs 

Poesia als parcs. Lletres i paisatges 
arriba a l'Espai Natural de les Guilleries-
Savassona 

https://parcs.diba.cat/web/l-informatiu/-/guilleries-
poesia-als-parcs-lletres-i-paisatges-arriba-a-l-espai-
natural-de-les-guilleries-savassona 

15 Agenda 18/12/2018 Espais Escrits 
Vora la llar. 
Rondalles Vora la llar. Tarda de rondalles 

https://www.espaisescrits.cat/que-fem/detall-
agenda/vora-la-llar-tarda-de-rondalles 
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