
  

Casa Museu Verdaguer
Carrer Major 7
08519 Folgueroles 
T. 938 122 157

MEMÒRIA 

www.verdaguer.cat 

2019



ÍNDEX 
PRESENTACIÓ ................................................................................................................................ 2 

CASA MUSEU VERDAGUER ............................................................................................................ 2 

Museografia .............................................................................................................................. 2 

Conservació i restauració .......................................................................................................... 3 

Documentació i fons ................................................................................................................. 3 

Exposicions ................................................................................................................................ 4 

ÀMBITS DE TREBALL ...................................................................................................................... 5 

Recerca i innovació .................................................................................................................... 5 

Produccions ............................................................................................................................... 5 

Educació .................................................................................................................................... 6 

Verdaguer Edicions .................................................................................................................... 7 

Turisme ...................................................................................................................................... 9 

Comunicació .............................................................................................................................. 9 

Calendari d’activitats ............................................................................................................... 10 

GESTIÓ I DIRECCIÓ ....................................................................................................................... 11 

Relacions institucionals ........................................................................................................... 11 

Gestió de Recursos Humans .................................................................................................... 11 

Gestió econòmica i contractació ............................................................................................. 12 

PÚBLIC ......................................................................................................................................... 13 

Presencial ................................................................................................................................ 13 

Digital ...................................................................................................................................... 14 

RECURSOS HUMANS ................................................................................................................... 14 

Patrons .................................................................................................................................... 14 

Equip tècnic ............................................................................................................................. 15 

Equip assessor ......................................................................................................................... 15 

ANNEXOS Annex I. Memòria de comunicació Festa Verdaguer 2019 ........................................ 16 

ANNEX II. Recull de premsa ..................................................................................................... 30 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
PRESENTACIÓ 
 
El  2019  s’ha  plantejat  com un  any  d’ordenació  de  les  grans  línies  d’actuació  de  la  Fundació 
Jacint  Verdaguer.  S’ha  treballat  en  els  tres  grans  àmbits:  l’activitat  museística  de  la  Casa 
Museu,  fent  èmfasi  en  la  part  educativa;  l’activitat  editorial  del  segell  Verdaguer  Edicions, 
posant  l’esforç en  l’estructura de  l’editorial  i  la publicació de  la  col∙lecció Obra Completa en 
Edició Crítica (OCEC),  i  les produccions artístiques, projectes que transcendeixen a tot l’àmbit 
català a partir de col∙laboracions i produccions associades.  
 
Amb aquestes accions s’ha treballat sobretot en les bases del futur creixement. Per això s’ha 
revisat  l’estructura  del  pressupost  i  s’ha  redactat  el  primer  informe del  Pla  estratègic  2020‐
2025, un document de consens i que ha de servir per avançar de forma ordenada en la creació, 
la  recerca,  el  concepte  de museu  literari,  les  publicacions  i  la  Festa  Verdaguer.  També  són 
mesures  per millorar  l’organització  de  la  convocatòria  dels  concursos  de  licitació  de  serveis 
(guies i atenció de públic, auditoria, gestió econòmica i neteja).  
 
En l’àmbit museogràfic i d’atenció als usuaris cal destacar la reforma del vestíbul com a espai 
d’acollida i llibreria.  
 
Pel  que  fa  a  les  activitats,  es  desplega  un  calendari  d’activitat  literària  i  cultural,  intensa  en 
rutes guiades i que busca les col∙laboracions d’artistes vinculats a l’obra de Verdaguer.   
 
Entre els projectes de l’any, destaca el llançament de la pel∙lícula Maleïda 1882, la consolidació 
de l’equip educatiu de la Casa Museu, la renovació de la xarxa de col∙laboradors de Verdaguer 
Edicions, la revisió de la proposta educativa de la Casa Museu Verdaguer i el treball de reflexió 
i formació per millorar‐la.  
 

 
CASA MUSEU VERDAGUER 
 
Museografia  
 
Aquest 2019 ha culminat la reforma dels quatre espais principals de la Casa Museu Verdaguer: 
l’espai d’acollida, la planta baixa i el primer i segon pis.  
 
El 2016 es va renovar el segon pis, amb l’exposició «Dos creadors: Verdaguer Perejaume». El 
2017 es va renovar la museografia de la planta baixa i es va arranjar, quant a la conservació, el 
primer pis. El 2018 es va centrar en la primera fase de renovació de l’espai d’acollida: equips i 
programes  informàtics,  instal∙lació  de wifi  i  ordinadors  en  xarxa.  Aquest  2019  s’ha  culminat 
amb l’adequació de l’espai.  
 
L’objectiu prioritari per refer l’espai d’acollida ha estat:  
 
—Integrar els programes informàtics (botiga, existències i comptabilitat).  
—Visibilitzar la venda de llibres com a forma de promoció de l’OCEC i de l’obra del poeta.  
—Guanyar espai d’acollida en un lloc relativament petit per a grups.  
—Facilitar  un  lloc  de  treball  a  l’entrada  principal,  cosa  que  permet  l’atenció  directa  en  el 



moment d’entrada del visitant (ara el personal treballa al segon pis).  
 
El projecte de reforma implica:  
 
—Un canvi de mostrador i de la seva ubicació.  
—La unificació de dos panells informatius per guanyar espai.  
—Nou cablejat elèctric i la reordenació del punt de control dels equips. 
 
Pel  que  fa  al  contingut  que  es  transmet  al  públic,  s’ha  fet  un  treball  intensiu  de  revisió  del 
discurs museogràfic amb l’equip de guies. Amb el projecte de renovació de l’oferta educativa, 
s’ha escrit i unificat la ruta a la Casa Museu i s’ha revisat, a escala de primària i secundària, els 
continguts del «Dalt més alt». El relat se centra en l’ànim creatiu de Verdaguer i de figures com 
Perejaume.  
 
En  matèria  d’accessibilitat,  aquest  2019  s’ha  passat  l’avaluació  MUSA,  impulsada  per  la 
Diputació de Barcelona i el Servei de Museus de la Generalitat de Catalunya.  
 
Pel que fa a les infraestructures de l’edifici, s’ha fet despesa en el manteniment de llums, del 
projector i de l’equip de so. 
 

Conservació i restauració  
 
Tenint en compte les recomanacions del Servei de Conservació i Restauració de la Diputació de 
Barcelona,  es  preveu  que  el  2021  es  comprin  algunes  capses  i  papers  de  conservació  que 
millorin  la  manera  de  conservar  els  fons  documentals  i  la  biblioteca,  per  tal  que  aquesta 
documentació millori les condicions, ja bones, de conservació.   
 
La mateixa Diputació adjudica el  suport  a  la  restauració del  llibre  Institutiones Philosophicae 
(1867), que es portarà a terme al llarg del 2020.  
 
Els objectes dels fons etnogràfic han estat sotmesos al seguiment de conservació dels tècnics 
del museu.  

 
Documentació i fons 

 
La Casa Museu Verdaguer de Folgueroles té inventariat un conjunt de peces ordenades en dos 
fons: a) un  fons amb peces de  caràcter etnològic,  en  la  seva gran majoria,  i  alguns objectes 
artístics, i b) un fons bibliogràfic i documental. 
 
En el marc de la diagnosi del pla estratègic s’ha fet anàlisi de l’estat del fons i la documentació 
per avaluar‐ne les necessitats. A partir d’aquí s’ha marcat un calendari d’accions de millora per 
al  2020  que  inclou,  entre  d’altres,  definir  les  polítiques  a  l’entorn  dels  llibres  originals  de 
Verdaguer i dels documents antics de què disposa el museu i  la revisió general de la base de 
dades. 
 
La  biblioteca  de  la  Casa Museu  Verdaguer  es  compon  des  dels  seus  orígens  de  donacions  i 
segueix  creixent  des  de  la  creació  de  la  Fundació  amb  l’objectiu  de  recollir  i  conservar  la 
producció bibliogràfica relacionada amb Verdaguer des del segle XIX fins a l’actualitat.  
 
En aquesta línia, s’ha rebut una carta original de Verdaguer fruit de la donació de Josep Maria 



Rosés (Badalona). Així mateix, s’ha treballat en les condicions de donació del fons bibliogràfic i 
documental de Joan Lluís Madrenas, compost per més de 500 peces.  
 
En  finalitzar  el  2019,  el  fons  bibliogràfic  consta  d’un  total  de  1.538  exemplars  en  diversos 
suports: llibres, revistes, diaris, partitures, enregistraments sonors i audiovisuals. Els exemplars 
es  cataloguen  en  divisions  temàtiques:  obra  completa,  poesia,  narrativa,  estudis,  biografies, 
fons de reserva, etc. 
 
Pel que fa als usos externs del fons,  les consultes  les fan de manera esporàdica estudiosos o 
persones que fan treballs de divulgació. Es manté la mitjana d’unes vint consultes l’any. Una de 
les  consultes  més  habituals  entre  els  visitants  es  fa  en  el  cas  de  l’arbre  genealògic;  són 
persones que busquen comprovar el seu parentesc amb Jacint Verdaguer.  
 
D’altra  banda,  s’ha  iniciat  el  procés  de  definició  de  la  política  d’adquisicions  del museu,  un 
projecte col∙lectiu que impulsa la Xarxa de Museus d’Història de Catalunya.  
 
Així mateix,  es  treballa  coordinadament  amb  l’Ajuntament  de  Folgueroles  en  el  projecte  de 
creació de la Biblioteca Verdaguer de Folgueroles.  
 
Finalment,  s’ha consolidat  l’objectiu prioritari de  fer créixer el  fons,  tot  i  la  limitació d’espai, 
cosa que fa pensar en la necessitat de trobar noves ubicacions per al fons bibliogràfic.  
 
Adquisicions 2019 
 
—Ajuntament  de  Vic.  Full  d’Empréstito  Municipal  de  Vich,  núm.  68  (1911).  [Valor  de  500 
pessetes]. 
—Diversos autors. «A Jacinto Verdaguer, Pvre.». En Patufet, any I, núm. 24 (12‐VI‐1904). 
—Kempis, de Tomàs. De la imitación de Cristo y menosprecio del mundo. Barcelona: Imp. y Lib. 
de la V. É H. De Subirana, 1882 (1380‐1471).   
—Verdaguer, Jacint. L’Atlàntida. Barcelona: Ed. Selecta, 1944.   
—Verdaguer, Jacint. Corpus Christi. Barcelona: Tipografia de L’Avenç, 1903. [Enq. paper de fil]. 
 

 
Exposicions 

 
Des del maig  fins al  setembre 2019 s’ha participat en  la mostra dispersa «1939.  L’abans  i  el 
després»  amb motiu  dels  vuitanta  anys  de  la  fi  de  la  Guerra  Civil.  S’ha  incorporat  un  plafó 
itinerant i s’ha fet divulgació dels orígens de la Casa Museu, tot posant èmfasi en dues peces: 
el bust i el bressol. 
 
Així mateix, s’ha promogut la itinerància de l’exposició «Verdaguer segrestat. La utilització del 
mite durant el franquisme»:  
 
—Del 3 al 23 d’abril es va exposar a la Biblioteca del Casino de Manresa. 
—El  9  d’abril  Carme  Torrents,  comissària  de  l’exposició,  en  va  fer  una  conferència  a  l’Espai 
Òmnium de Manresa. 
—Del 27 d’abril al 2 de juny es va exposar al Centre Cultural de Terrassa, amb la inauguració a 
càrrec de Carme Torrents i Jordina Boix, directora de la Fundació Jacint Verdaguer. 
—El 14 de maig Carles Puigferrat, comissari de l’exposició, en va fer la conferència «Operació 
Verdaguer» a Terrassa. 
 



D’altra banda, s’ha participat, en col∙laboració amb Maria Carme Bernal, en  la Galeria Virtual 
de Dones de l’Oficina del Patrimoni Cultural de la Diputació amb motiu del Dia Mundial de les 
Dones.  Al  catàleg  s’hi  ha  incorporat  sor  Eulària  Anzizu,  i  s’hi  explica  la  seva  relació  amb 
Verdaguer. 
 
Finalment,  s’han posat  les bases de  la  col∙laboració per  a  la  futura exposició «Andreu  Solà  i 
Jacint  Verdaguer»  partint  del  Dietari  d’un  Pelegrí  a  Terra  Santa,  establerta  com  una 
coproducció del MUHBA Vil∙la Joana, la Fundació Jacint Verdaguer i l’Ajuntament de Ripollet.  

 
 
ÀMBITS DE TREBALL 

 
Recerca i innovació 

 
En  primer  lloc,  s’han  portat  a  terme  reunions  de  coordinació  i  treball  amb  Josep  Maria 
Sucarrats, guanyador del Premi Verdaguer de Recerca, i la càtedra Verdaguer d’estudis literaris 
entorn del Dietari d’un pelegrí a Terra Santa.  
 
D’altra banda, s’ha  treballat per consolidar  la dotació del Premi Verdaguer de Recerca 2020. 
L’Ajuntament  de  Vic  no  renova  la  seva  participació;  per  contra,  el  MUHBA  Vil∙la  Joana  es 
compromet a dotar una part del premi  
 
Així mateix,  s’ha  fet divulgació de  la  investigació a partir de  la publicació d’articles  sobre  les 
noves peces  incorporades al  fons,  i s’ha fet seguiment dels estudis  i publicacions a partir del 
Comitè Editorial de Verdaguer Edicions.  
 
S’ha col∙laborat en  la programació de ponents a  la  jornada  literària Entre Verne  i Verdaguer. 
L’univers científic, geogràfic i literari de Joan Torrent i Fàbregas (1901‐1996), organitzada per la 
Societat Catalana Jules Verne, la Societat Hispànica Jules Verne, la Societat Catalana d’Història 
de  la Ciència  i  la Tècnica  (IEC),  la Biblioteca Municipal Octavi Viader  i el Museu d’Història de 
Sant Feliu de Guíxols 
 
Finalment, es manté una relació constant amb la càtedra Verdaguer d’estudis literaris a partir 
de consultes puntals sobre textos i per a l’edició de l’OCEC. La directora de la càtedra, Maria 
Àngels Verdaguer, s’ha incorporat al Comitè Editorial de Verdaguer Edicions.  
 
 

Produccions 
 
L’entrada  a  l’àmbit  audiovisual  amb  Maleïda  1882  és  una  de  les  fites  més  remarcables 
d’aquest 2019.  
 
En col∙laboració amb el director  i productor de la pel∙lícula, Albert Naudín,  la Fundació Jacint 
Verdaguer ha donat suport al llançament i promoció de la pel∙lícula Maleïda 1882, projecte en 
el qual ha estat implicat durant tot el procés de producció.  
 
El  treball  de  suport  al  llançament  ha  portat  la  versió  cinematogràfica  del  llibre  Maleïda 
(Verdaguer Edicions, 2015) al Festival de Cinema Internacional de la Costa Daurada (FIC‐CAT), 
l’estrena al  Teatre  L’Atlàntida de Vic,  i  l’estrena a  sales de  cinema el  5 de  juliol. Al  llarg del 



2019,  la  pel∙lícula  ha  estat  a més  de  trenta  sales  i  acumula,  durant  aquest  període, més  de 
4.000  espectadors.  Així  mateix,  ha  estat  seleccionada  entre  les  pel∙lícules  candidates  als 
XII Premis  Gaudí;  TV3  ha  comprat  els  drets  d’emissió  i  es  podrà  veure  entre  les  pel∙lícules 
documentals del 2020 de la CCMA.  
 
També en l’àmbit audiovisual, s’ha fet suport logístic a la producció cinematogràfica L’enigma 
Verdaguer, una coproducció de TVE i TV3, amb l’acompanyament en la localització dels espais 
a l’entorn de Folgueroles i la Gleva (18 de gener, 7 i 12 de febrer). Amb motiu de la producció 
s’ha coordinat i acompanyat els alumnes de l’Escola Mossèn Cinto, de Folgueroles, al rodatge. 
   
En el marc de la Xarxa de Museus d’Història, la Casa Museu Verdaguer forma part del projecte 
Escenaris  de  la  Història  com  un  dels  equipaments  de  la  prova  pilot:  se  n’han  redactat  les 
primeres propostes sota la direcció de Sàpiens Publicacions. 
 
 

Educació 
 
L’àmbit educatiu ha estat una de les prioritats d’aquest 2019. Ha comportat la consolidació de 
l’equip  i  la  revisió  del  treball  educatiu  que  es  porta  a  terme.  També  s’han  fet  un  seguit  de 
col∙laboracions per millorar la proposta educativa de la Casa Museu.  
 
A començaments d’any s’ha tancat el contracte amb Raquel Bofill per a  la gestió dels guies  i 
educadors  de  la  Casa  Museu,  després  de  superar  el  concurs  de  licitació  del  servei  per  un 
període de quatre anys.  
 
A partir d’aquest moment, amb el suport de l’Oficina del Patrimoni Cultural de la Diputació de 
Barcelona, s’inicia la revisió i renovació de la proposta educativa, que comporta principalment 
treball  intern  i  de  formació  i  el  seguiment  metodològic  d’Andrea  Granell,  especialista  en 
educació i museus. Es clou l’any amb el nou disseny de l’oferta educativa 2020-2021 i un pla 
d’acció per fer‐la arribar a les escoles. S’ha comptat amb la formació del nou equip (recitació i 
recursos  pedagògics  i  literaris),  format  per  Visual  Thinking  Strategies  (Andrea  Granell)  i  la 
sessió de treball «El sentit de la poesia: imatge i musicalitat», amb Laura López Granell, poeta i 
professora a l’Escola d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonès.  
 
S’ha  treballat,  també,  en  el  disseny  de  la  proposta  educativa  «Com  canten  els  ocells?»,  en 
col∙laboració amb el Laboratori de Formació i Recerca en Educació Infantil de la UVic-UCC. 
 
D’altra banda, s’ha desplegat el projecte educatiu «3, 2, 1,… rondant!» amb  l’Escola Mossèn 
Cinto amb motiu de la Festa Verdaguer, que inclou la sessió de treball «Dir Canigó amb Lluís 
Soler» a la Casa Museu Verdaguer i el rodatge del vídeo a la Font Trobada amb Albert Naudín.  
 
Així mateix, s’ha treballat en una nova proposta didàctica a través de l’Ecomuseu del Blat, amb 
el suport tècnic de Marta de Ana i Dafne Martínez. 
 
A més, en col∙laboració amb Espais Escrits. Xarxa de Patrimoni Literari, s’ha portat a terme la 
jornada formativa per a professors de secundària «Conèixer Verdaguer». 
 
Finalment,  cal  afegir  que  s’ha  entrat  al  programa  Argonautes  de  l’Agència  Catalana  del 
Patrimoni Cultural i s’ha fet promoció entre les escoles de la comarca que hi pertanyen, i s’ha 
renovat la presència a la Guia educativa que edita anualment el Consell Comarcal d’Osona.  

 



 
Verdaguer Edicions 

 
La  consolidació  del  segell  editorial  de  la  Fundació  Jacint Verdaguer  ha  centrat,  també,  bona 
part del pla de treball de la Fundació Jacint Verdaguer d’enguany.  
 
Es  fa  redacció  del  projecte  editorial,  en  què  s’especifica  la  xarxa  de  col∙laboracions  i 
procediments de treball.  
 
L’equip tècnic de la Fundació Jacint Verdaguer coordina l’edició de les obres i compta amb  la 
col∙laboració  de  professionals  especialitzats  en  els  diversos  àmbits  editorials.  Assumeix  la 
relació  amb  els  autors,  la  gestió  dels  drets,  la  coordinació  i  supervisió  de  l’equip  tècnic  i 
estableix els  acords  comercials  i de difusió d’acord amb  la distribuïdora  i  l’agent de premsa.  
Compta amb el suport del Comitè Editorial i executa les decisions. En l’àmbit acadèmic treballa 
sobre  la  base del  programa proposat  i  debatut  amb el  Comitè  Editorial  i  amb  les  propostes 
d’estudi de la Societat Verdaguer.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al llarg de l’any hi han hagut diversos canvis en els col∙laboradors: 
 
—Carlota Torrents ha deixat les tasques d’edició. 
—S’ha incorporat l’especialista Arnau Farré al suport editorial de l’OCEC.  
—S’incorporarà  Punctum  (Òscar  Bagur  i  Marta  Villalonga)  com  a  equip  de  correcció  i 
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maquetació en substitució de Qüestions.cat (Tina Vallès i Xavi Simó).  
 
Quant a l’edició de l’Obra Completa, s’han redactat i aprovat dos documents de referència: 
 
—Manual  gràfic  de  l’OCEC  sobre  la  base  de  la  revisió  dels  materials  del  1995  de  Jordi 
Cornudella.  
—Els criteris d’edició (estructura de  continguts) a proposta del Comitè Editorial. 
 
Es  manté  el  treball  de  promoció  amb  Chordà  Comunicació  i  la  impressió  dels  volums  amb 
Romanyà Valls.  
 
Durant aquest 2019 s’ha publicat un nou títol de l’OCEC i s’han reeditat dos llibres.  
 
Com a novetat editorial hi ha hagut Roser de tot l’any, a cura de Maria Carme Bernal. L’acte de 
presentació  va  ser  el  17  de  maig  en  el  marc  de  la  Festa  Verdaguer.  El  llibre  també  es  va 
presentar  a  la  Setmana  del  Llibre  en  Català  en  una  taula  rodona  amb  la  curadora,  l’ex‐
consellera  de  cultura,  Joan  Manuel  Tresserras,  i  el  periodista  Bernat  Puigtobella,  en  una 
tertúlia que presentava el llibre i aportava noves mirades sobre la relació entre Verdaguer, la 
premsa i la seva poesia periodística. 
 
D’altra banda, s’ha reimprès Al Cel, a cura de Pere Tió, un llibre exhaurit i que manté demanda. 
 
També s’ha publicat  la segona edició revisada de Maleïda, de Bernat Gasull. S’ha treballat, a 
través  del  distribuïdor  Nus  de  Llibres,  la  presència  in  situ  de  llibreries  a  les  projeccions  de 
Maleïda  1882.  Gràcies  a  aquestes  vendes  s’ha  exhaurit  el  títol.  Des  de  l’estiu  del  2019  s’ha 
treballat en la revisió del volum i el desembre del 2019 se n’ha presentat la segona edició. 
 
A més, s’ha deixat pràcticament acabat el procés d’edició del proper títol dins l’OCEC, Aires del 
Montseny, a cura de Llorenç Soldevila, i s’ha fet seguiment de les publicacions futures: Vida i 
Obra  (Ricard Torrents), Àlbum en  imatges  (Josep Maria Domingo), Canigó  (Joan Santanach)  i 
Dietari d’un pelegrí a Terra Santa (Josep Maria Sucarrats). 
 
Pel que  fa  la distribució,  s’ha mantingut el  contacte permanent amb  la distribuïdora Nus de 
Llibres  i s’ha assegurat  la presència de tota  la col∙lecció a  la  llibreria Muntanya de Llibres, de 
Vic.  Per  tercer  any  consecutiu,  Verdaguer  Edicions  té  presència  a  la  Setmana  del  Llibre  en 
Català,  a  l’avinguda  de  la  Catedral  de  Barcelona  (del  6  al  15  de  setembre).  Ho  ha  fet 
compartint,  novament,  estand  amb  les  editorials  Sidillà  i  Meteora,  amb  qui  col∙labora  per 
cobrir  la  totalitat dels deu dies d’atenció al públic  (de  les 10 a  les 21 h). Es  fa una avaluació 
molt positiva de la participació a  la Setmana, tant pels resultats econòmics com pel contacte 
amb el públic i la resta del sector editorial: s’hi han venut un total de 84 llibres, un volum que 
pràcticament  duplica  els  resultats  del  2018;  els  llibres  més  venuts  són Maleïda  (22)  i OIR. 
Canigó (19). 
 
S’han obtingut algunes vendes a través del Servei d’Atenció a les Biblioteques (SAB), però resta 
pendent revisar la presència en les biblioteques.  
 
D’altra banda, s’han revistat jurídicament els contractes d’edició amb els autors.  
 
Al tancament de l’any, l’estoc de llibres de Verdaguer Edicions és de 2.363 llibres. 
 
Així mateix,  s’ha  treballat  per  enfortir  la  col∙laboració  amb  figures  d’altres  editorials  afins  o 
organismes  del  sector:  Joan  Santanach,  professor  i  membre  de  l’editorial  Barcino,  i  Raül 



Garrigasait, coordinador de la Casa dels Clàssics i editor de la Bernat Metge. 
 
El 2019 s’han celebrat dues reunions del Comitè Editorial:  l’1 de  juliol  i el 24 d’octubre. A  la 
darrera sessió s’ha incorporat Maria Àngels Verdaguer com a nou membre. 
 
Finalment,  s’ha arribat  al  tercer any del Premi Verdaguer de Recerca.  Josep Maria  Sucarrats 
dona per finalitzat el treball de recerca sobre el Dietari d’un Pelegrí a Terra Santa. El 2020 farà 
la lectura de la tesi i s’iniciarà el procés d’edició del llibre dins l’OCEC.  

 
Turisme 

 
Per tercer any consecutiu s’ha assolit el segell Biosphere de qualitat en turisme sostenible.  
 
A més, la renovació de l’espai d’acollida ha permès guanyar espai per a l’atenció a grups i fer 
més accessible la botiga, en què s’incorporen petits objectes a la venda.  
 
D’altra banda, s’ha participat en el Mercat del Ram de Vic amb un estand compartit amb els 
museus d’Osona, experiència que es valora positiva.  
 
També s’han renovat els continguts al web d’Osona Turisme, i al de Fem Turisme, de l’Agència 
Catalana de Turisme, a més de l’acord amb Fent País en la proposta combinada de Casa Museu 
Verdaguer ‐ Monestir de Casserres. 
 
A part, s’ha revisat i reeditat la promoció Verdaguer Vic Nit en col∙laboració amb el Seminari de 
Vic.  
 
Així mateix,  s’han  fet  enviaments  informatius  a  la  base de dades  de  contactes  de promoció 
turística (Mailchimp, amb 159 contactes). 
 
Per  tal  de  millorar  el  servei  als  usuaris,  s’ha  posat  en  funcionament  el  terminal  TPV  per 
pagament amb targeta. 
 
Cal destacar que la Casa Museu Verdaguer s’ha sumat a les Jornades Europees del Patrimoni 
amb una jornada portes obertes. 
 
Finalment, es manté el catàleg de propostes de rutes per a particulars i grups a Folgueroles, Vic 
i  la  Gleva  i  es  detecta  un  creixement  en  les  peticions  de  grups  organitzats  per  agències  de 
viatges. 

 
Comunicació 

 
Es  treballa  per  la  presència  digital  permanent  a  partir  del  web,  les  xarxes  socials  i  la 
comunicació directa a partir de butlletins informatius.  
 
En  el  conjunt  de  l’any,  el  moment  clau  és  la  Festa  Verdaguer,  per  al  qual  es  fa  un  pla  de 
comunicació específic. En aquest període es  fa campanya publicitària  i es desplega  la  imatge 
pròpia de la festa de forma planificada (vegeu l’annex 2). 

 
 



 
Calendari d’activitats 

 
Casa Museu Verdaguer i entorn de Folgueroles 
 
—1 i 2 de març. Lluís Soler diu Canigó. 
—17 de març: Dia Internacional de la Poesia a Internet. Poema: «A un detractor». 
—20 de març. Plantada d’arbres a la Font Trobada amb motiu del Dia de l’Arbre. Text: «Discurs 
a la Font del Desmai». Col∙laboren l’Espai Natural Guilleries ‐ Savassona, Escola Mossèn Cinto, 
el Casal d’Avis de Folgueroles i la Fundació Jacint Verdaguer. 
—21  de  març:  Dia  Internacional  de  la  Poesia.  Distribució  d’un  poema  de  Rosa  Fabregat  a 
proposta de la Institució de les Lletres Catalanes. 
—23 d’abril: Sant Jordi. Portes obertes a la Casa Museu. Pati obert i espai lector al pati. 
—27 d‘abril. Inauguració de l’exposició «Verdaguer segrestat» al Centre Cultural de Terrassa. 
—14 de maig. Conferència «Operació Verdaguer» a Terrassa a càrrec de Carles Puigferrat. 
—4 de maig ‐ 10 de setembre. Mostra dispersa a la Casa Museu Verdaguer, «1939. L’abans i el 
després», de la Xarxa de Museus Locals de la Diputació de Barcelona. 
—13 de  setembre.  Festa Major.  Recital  poètic  «Tanta  carn  bruta»,  que  forma part  del  cicle 
Poesia als parcs.  
—29  de  setembre.  Programa  Viu  el  Parc,  amb  «Contes  i  rondalles  bosc  endins»,  sessió  de 
contes. 
—28 de setembre. Jornades «Conèixer Verdaguer» per a professors de secundària. 
—15 d’octubre. Jornada de portes obertes amb motiu de les Jornades Europees del Patrimoni. 
—Jornades  Entre  Verne  i  Verdaguer.  L’univers  científic,  geogràfic  i  literari  de  Joan  Torrent  i 
Fàbregas (1901‐1996). 
 
Activitats cancel∙lades 
 
—5 de maig. Ruta Verdaguer a la Gleva i Vic per a amics del MUHBA.  
—18 de maig i 12 de juny. «Les flors de Verdaguer», ruta fotogràfica. 
—15  d’octubre.  «Verdaguer  a  Folgueroles»,  visita  guiada  amb  lectures  teatrealitzades  amb 
motiu de les Jornades Europees del Patrimoni. 
—5 de desembre. Presentació de Roser de tot l’any al Temple Romà de Vic. 
 
En altres equipaments del país 
 
—3‐23 d’abril. Exposició «Verdaguer segrestat» a la Biblioteca del Casino a Manresa. 
—9 d’abril. «Verdaguer segrestat», conferència a càrrec de Carme Torrents a l’Espai Òmnium 
de Manresa. 
— 5 d’abril. Assistència al Mercat del Ram de Vic, a l’estand de la Xarxa de Museus d’Osona. 
—del 16 de maig ‐ 10 de juny. Festa Verdaguer. 
—10 de juny. Presentació de Maleïda 1882 al FIC‐CAT. 
—21 de juny. Preestrena de Maleïda 1882 al Teatre L’Atlàntida de Vic. 
—5 de juliol. Estrena de Maleïda 1882 als cinemes. 
—9 de setembre. Projecció de Maleïda 1882 a Folgueroles, amb Bernat Gasull. 
—13 de setembre. Projecció de Maleïda 1882 a Andorra la Vella, amb Bernat Gasull. 
—30 d’octubre. Festa de candidats dels XII Premis Gaudí a Barcelona. 

 
 



 
GESTIÓ I DIRECCIÓ 

 
Quant  a  la  gestió  cal  destacar  el  procés  de  redacció  del  Pla  estratègic  2020‐2025,  que  s’ha 
desplegat a càrrec de la direcció i sota l’assessorament de Bissap. S’ha estructurat en una fase 
de diagnosi, de recollida d’informació amb sessions de stakeholders, de redacció de mesures i 
d’una  primera  definició  del  pla.  Per  al  2020  s’ha  reservat  una  darrera  fase  de  retorn  i  de 
tancament dels objectius per als propers anys.  
 
La direcció ha portat a terme la diagnosi en el marc del postgrau en Planificació Estratègica de 
Museus i Centres Patrimonials, de la Fundació UdG.  
 
Així mateix, s’ha adequat el sistema a  la Llei de protecció de dades (RGPD) amb el suport de 
Badia Advocats.  
 
 

Relacions institucionals 
 
S’han consolidat i enfortit les relacions de col∙laboració amb organismes existents (la Xarxa de 
Museus  Locals,  els  cercles de  comparació de  la Diputació de Barcelona,  la  Xarxa de Museus 
d’Història de Catalunya, la Xarxa de Museus d’Osona, Espais Escrits i el MUHBA).  
 
La directora ha participat en les sessions següents de treball en xarxa: 
 
—La  Jornada  dels  cercles  de  comparació  de  la Diputació  de  Barcelona  (Biblioteca  Francesca 
Bonnemaison, Barcelona, 12‐2‐2019). 
—Reunió de coordinació de la Xarxa de Museus d’Història de Catalunya (15‐2‐2019). 
—Jornada de la Xarxa de Museus Locals de la Diputació de Barcelona (Museu de Gavà, 27‐2‐
2019). 
—Assemblea anual de l’Ecomuseu del Blat (30‐5‐2019).  
—Jornada de  la Xarxa de Museus Locals de  la Diputació de Barcelona  (Museu de Granollers, 
15‐10‐2019). 
—Reunió de coordinació de la Xarxa de Museus d’Història de Catalunya (28‐10‐2019). 
—Reunió amb l’Agència Catalana del Patrimoni, amb Damià Martínez (setembre de 2019). 
—Col∙laboració amb el Museu del Ter en el projecte de creació del Museu de Suport Territorial 
(reunions a l’octubre i el 25 de novembre). 

 
Gestió de Recursos Humans 
 
Formació 
 
—Pilar Canudas 
  
a) Ha assistit al curs Accessibilitat cultural. Museus i estratègies comunicatives pel públic amb 
discapacitat  cognitiva,  organitzat  per  l’Oficina  del  Patrimoni  Cultural  de  la  Diputació  de 
Barcelona per adequar materials de la Casa Museu a la lectura fàcil (març). 
 
b) Taller de destinació de  turisme dins els  segell Biosphere,  a proposta del Consell Comarcal 
d’Osona (5‐6‐2019). 



 
—Jordina Boix 
 
a)  Cursa  el  postgrau  en  Planificació  Estratègica  de  Museus  i  Centres  Patrimonials  de  la 
Fundació UdG. 
 
b)  Curs  Com  fer  el  tancament  econòmic  de  la  Fundació,  de  la  Coordinadora  Catalana  de 
Fundacions (17‐12‐2019).  
 
 

Gestió econòmica i contractació 
 
S’han portat a terme quatre processos de contractació a través de la licitació pública de serveis 
per  a  la  Fundació  Jacint  Verdaguer  en  coordinació  amb  l’Ajuntament  de  Folgueroles:  són  el 
servei de guies, de gestió i assessorament comptable, auditoria i neteja. 
 
1. Licitació del servei de guies i atenció en festius i caps de setmana  
 
Es  va  publicar  al  perfil  del  contractant  de  l’Ajuntament  de  Folgueroles  (16‐2‐2019)  i  es  va 
adjudicar la concessió per a quatre anys a Raquel Bofill. Aquest contracte va entrar en vigor a 
partir de l’1 d’abril. El servei l’integra un equip de quatre guies. 
 
2. Licitació de l’auditoria 
 
Es  va  publicar  al  perfil  del  contractant  de  l’Ajuntament  de  Folgueroles  (8‐2‐2019)  i  es  va 
adjudicar la concessió per a tres anys a Faura-Casas Auditors. El procés d’auditoria es va passar 
el maig del 2019 amb l’informe favorable definitiu el 26 de juny del 2019. 
 
3. Licitació del servei comptable 
 
Es  va  publicar  al  perfil  del  contractant  de  l’Ajuntament  de  Folgueroles  (9‐7‐2019)  i  es  va 
adjudicar  la  concessió  per  a  quatre  anys  a  Comput  Apage.  El  contracte  va  començar  el  15 
d’octubre del 2019. 
 
4. Licitació del servei de neteja 
 
Es  va  integrar  en  la  convocatòria  dels  equipaments  de  l’Ajuntament  de  Folgueroles  el 
desembre del 2019. Resta pendent de resolució. 
 
 
D’altra  banda,  s’han  mantingut  converses  amb  administracions  públiques  per  sol∙licitar 
finançament: 
 
—Serveis Territorials de Cultura de la Catalunya Central.  
—La Institució de les Lletres Catalanes, del Departament de Cultura.  
—La Secretaria General de Cultura i Direcció de Patrimoni, de la Generalitat.  
—L’Agència Catalana del Patrimoni Cultural, de la Generalitat.  
—Ajuntament de Vic (Susagna Roura) per al Premi Verdaguer de Recerca.  
—Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona.  
 
S’han presentat projectes a les línies següents de subvenció: 



 
—Catàleg de a la Xarxa de Museus Locals. Oficina del Patrimoni Cultural (OPC) de la Diputació 
de  Barcelona.  Projecte:  Procés  participatiu  amb  l’equip  pedagògic  i  renovació  de  l’oferta 
educativa 2019‐20. 
—Institució de les Lletres Catalanes. Departament de Cultura. Ajuts a projectes que articulin el 
sectors professionals en l’àmbit de les lletres catalanes. Projecte: Festa Verdaguer del 2019. 
—Subvenció del Departament de Cultura.  Línies estratègiques de museus  (per a  l’elaboració 
del pla estratègic). 

 
 
PÚBLIC 
 

Presencial  
 
Es manté una xifra constant de visitants presencials a  la Casa Museu Verdaguer, propera als 
4.000. A aquests  cal  sumar‐hi  els 3.154 usuaris que han participat en activitats organitzades 
directament per la Fundació fora de la Casa Museu Verdaguer.  
 
Per avaluar el  conjunt  total de  l’activitat, que ha calculat al  llarg del 2019  la Fundació  Jacint 
Verdaguer, a través de la Casa Museu ha generat 10.419 usos presencials, entre visitants a les 
exposicions, ús de diversos serveis museístics i participació a activitats pròpies. 
 
Cal destacar el canvi en les tendències d’afluència al llarg de l’any. Durant el primer mig any hi 
ha hagut una davallada en els visitants d’aproximadament el 10 %, que després s’ha recuperat 
en el darrer terç de l’any. Han crescut els visitants procedents d’agències de viatges  i grups  i 
s’han reduït els de grups escolars.  
 
 

 

  
Font: dades estadístiques de l’Observatori dels Públics facilitades des de la CMV 
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Digital 
 
La presència digital segueix la progressió a l’alça, tot i registrar‐se una generació menor de 
continguts a les xarxes socials.  
 
 

 

 

Font: dades estadístiques de l’Observatori dels Públics facilitades des de la CMV 
 
 
Seguidors a les xarxes 
 
—Facebook: 1.106 
—Twitter: 2.066 
—Youtube: 33 
—Instagram: 507 
 
Els usuaris inscrits al butlletí electrònic són 1.311, amb un índex d’obertura mitjà del 28 %. 
 
Web ‘Verdaguer.cat’ 
 
—Sessions de navegació a la pàgina web: 26.221 
—Usuaris, persones que han entrat al web: 20.110 
—Nombre total de pàgines vistes dins el web: 53.354 
 
 

RECURSOS HUMANS 
 

Patrons 
 
Al llarg del 2019 hi ha hagut canvis de patrons en la presidència i en les dues vicepresidències. 
S’ha fet renovació sense canvis dels patrons nomenats per la UVic‐UCC i per l’Ajuntament de 
Folgueroles:  
 
—Francesc  Xavier  Roviró  i  Alemany,  alcalde  de  l’Ajuntament  de  Folgueroles,  president  i 
membre del Comitè Executiu a partir del 26 de juny del 2019, en substitució de Carles Baronet 
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Aldabó. 
—Lluís  Cerarols  i  Cortina,  director  dels  Serveis  Territorials  a  la  Catalunya  Central  del 
Departament de Cultura i vocal (ratificat en el càrrec el 20 de novembre del 2019). 
—Gil  Orriols  Puig,  alcalde  de  Folgueroles  (1991‐2002),  vocal  (ratificat  en  el  càrrec  el  20  de 
novembre del 2019). 
—Josep Eladi Baños, rector de la UVic‐UCC, vicepresident segon (a partir del 21 de febrer del 
2019, en substitució de Jordi Montaña). 
—Ricard Torrents Bertrana, verdaguerista i president de la Societat Verdaguer, vocal (ratificat 
en el càrrec el 20 de novembre del 2019). 
—Francesc Codina Valls, verdaguerista i professor de la UVic‐UCC, vocal i membre del Comitè 
Executiu (ratificat en el càrrec el 20 de novembre del 2019). 
—Carme Torrents i Buxó, presidenta d’Amics de Verdaguer i vicepresidenta a partir del 21 de 
febrer del 2019 en substitució de Maria Homs Serradesanferm. 
—Mercè Generó Prat, sòcia d’Amics de Verdaguer, vocal i membre del Comitè Executiu. 
—Joan Vilamala Terricabras, soci d’Amics de Verdaguer, vocal. 
 
Formen part del patronat amb veu però sense vot: 
 
—Jordi Grau i Cardús, secretari tècnic. 
—Jordina Boix Noguera, directora de la Fundació Jacint Verdaguer. 
 
 
 

Equip tècnic 
 
—Jordina Boix, directora de la Casa Museu Verdaguer. 
—Pilar Canudas i Pujols, informadora i administrativa. 
—Raquel  Bofill,  d’Òptim  Educació  (servei  de  guies  i  atenció  en  cap  de  setmana).  Coordina 
l’equip de guies format per Anna Moré, Gibet Ramon, Biel Barnils i Gisela Rial. 
 

Equip assessor 
 
El  Comitè  Editorial  de  Verdaguer  Edicions  està  format  per  Francesc  Codina,  Maria  Àngels 
Verdaguer, Ricard Torrents, Josep Maria Domingo i Ramon Pinyol. 
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PRESENTACIÓ 
 
 

arrossegant sa cabellera solta, 
lo vagarós cometa 

deixa estela de foc pel firmament 
 

«La Lluna» dins Al Cel, de Jacint Verdaguer 

  
L’obra de Verdaguer ens interpel∙la en molts sentits i, avui, poetes, lectors i espectadors ens el 
mirem amb ulls contemporanis. Hem plantejat en aquesta edició com la poesia esdevé la clau 
del compromís amb el nostre temps. Quina és aquesta «estela de foc» que deixa la creació 
literària? Ens fixem en una de les tantes facetes del poeta i de la seva obra quan denuncia, es 
reivindica, es defensa.  
 
 
L’edició 2019 ha apostat per establir vincles, tant de Verdaguer amb altres poetes com del 
mateix Verdaguer amb la societat del seu temps i la nostra. 
La poesia de Jacint Verdaguer es posada en diàleg amb la poesia de la poeta folguerolenca 
Anna Dodas, en el concert d’obertura, Veus la poesia?, a càrrec de Neus Borrell (cant), Núria 
Martínez‐Vernis (rapsoda) i Miquel Joan (guitarra), ens permet parlar de noves aportacions a la 
creació entorn a l’obra de Verdaguer. Així mateix, la Festa s’ha sumat a l’Any Brossa amb 
Brossa i Verdaguer, en diàleg, un acte conjunt on la poesia i el pensament dels dos poetes 
dialoguen. És un àmbit de col∙laboració nou que s’espera mantenir en noves edicions, tant 
amb els anys literaris com amb la Fundació Joan Brossa en particular. 
Flors del Desvari arriba a l’onzena edició i, com sempre, aposta per la creació poètica i musical 
en una jam session de música i paraula a l’espai emblemàtic de la Damunt. Es reivindica, però, 
també com un espai de debat, i per això suma a la jornada En defensa pròpia: l’impacte 
Verdaguer, una taula rodona de poetes on es parla del paper politicosocial de Verdaguer. Un 
espai de diàlegs entre joves pensadors i poetes que també es planteja com a valuosa per a 
properes edicions. 
L’estrena d’una activitat pròpia tan rellevant com la pel∙lícula documental Maleïda 1882, en el 
marc del Festival Internacional de Cinema Català de la Costa Daurada (FIC‐CAT) s’ha inclòs dins 
del programa de la Festa Verdaguer. Esdevé una oportunitat de llançament de projectes 
singulars.  
 
A part de les novetats, la Festa Verdaguer es nodreix de molts actes ja tradicionals. Són actes 
essencials de la Festa, com el Mercat de Llibre Vell de Poesia, on es poden adquirir exemplars 
inèdits de l’obra de Verdaguer i altres poetes; la trobada anual dels especialistes i estudioses 
de Verdaguer a Folgueroles (Plenari de la Societat Verdaguer); o el recital a la Font del 
Desmai, que se situa al mateix punt on, ara fa més de cent cinquanta anys, Verdaguer i els 
membres de l’Esbart de Vic posaven les bases de la poesia romàntica del segle XIX. Així mateix 
ho són els actes populars de balls tradicionals i la descoberta de plaques amb poemes als 
carrers del municipi, actes que comporten la coordinació amb la comunitat i la presa de 
decisions conjuntes. També s’han eixamplat les col∙laboracions amb entitats locals i 
supramunicipals i es sumen esforços per fer més rics alguns actes populars com ara l’Arbre de 
Maig. Tot en conjunt ens fa reflexionar sobre el nostre model de governança com a institució i 
museu pel bon resultat obtingut.  
 
Aquest 2019 hem desplegat un programa literari, cultural i festiu on han participat de forma 
directa més de 3.000 persones i moltes més han gaudit dels actes oberts al carrer. Fem un 
balanç positiu de l’edició que després de dècades de trajectòria segueix més viva que mai a 



nivell participatiu, oberta a les noves creacions artístiques i literàries i consolidada com a espai 
de reflexió acadèmic i de noves aportacions a l’obra de Verdaguer. 
 
 
 

LEMA 2019 

 
LA LUNO ES UN SOLEU 

                    QUE HA PERDÚ SA PERRUCO 
                       ADAGI PROVENÇAL 
Del cel un dia en la planícia blava 
se posaren los astres a dansar: 
jo no sé pas quin astre se casava 
         amb no sé quina estrella 

del món la primavera a l’apuntar. 

L’Estrella del capvespre somiosa 
dóna la mà a l’Estrella del matí; 
l’Orion que floreix com una rosa 
        s’aparella amb lo Sírius, 
lo lliri blanc del sideral jardí. 

Amb sos amants satèl∙lits giravolta 
cada amorós planeta resplendent, 
i arrossegant sa cabellera solta, 

         lo vagarós cometa 
deixa estela de foc pel firmament. 

 
[…] 

Verdaguer, Jacint. «La Lluna» dins Al Cel. A cura de Pere Tió. Folgueroles: 
Verdaguer Edicions, pàg. 131‐133. 
 
 
 
 
 
 
 

FESTA VERDAGUER: DELS ORÍGENS FINS AVUI 
  
La Festa Verdaguer es remunta al 1952 i ha esdevingut una festa popular d’homenatge al 
poeta. Des de llavors, el seu poble natal el recorda, l’homenatja i el reivindica cada 17 de maig, 
amb motiu del naixement. L’any 2002, amb la celebració de l’Any Verdaguer a escala nacional, 
s’accentua el caràcter literari de la festa i és a partir del 2007, amb la creació de la Fundació 
Jacint Verdaguer, i el 2008, amb la consolidació del projecte museístic de la Casa Museu 
(entrada al Registre de Museus amb el número 175), que el primer museu literari català lidera 
la festa de divulgació per excel∙lència al poeta. 
 



Al llarg de 12 anys, la Fundació consolida una festa en el binomi popular‐literari, que comença 
el cap de setmana més proper al 17 de maig i s’allarga durant quinze dies amb actes ja clàssics 
com el Mercat del Llibre Vell de Poesia, la Mostra de Danses Tradicionals, el discurs 
d’homenatge al poeta i actes populars, recitals i presentacions de llibres. 
El 2017 la Festa Verdaguer fa un nou salt. Suma esforços amb el Museu d’Història de 
Barcelona, el MUHBA Vil∙la Joana, Casa Museu Verdaguer de la Literatura, amb qui se signa un 
conveni de col∙laboració i comença a programar‐se una Festa Verdaguer conjunta. La Festa 
eixampla el seu marc geogràfic (Folgueroles‐Barcelona) i temporal (de la data de naixement, 17 
de maig, a la data de mort, 10 de juny). Aquest és el marc de treball actual. La programació 
conjunta ha arribat enguany al tercer any de col∙laboració. La suma inicial de programes 
s’entrellaça amb unes activitats conjuntes a partir d’eixos temàtics estables com són la natura i 
la música. 
 
 
   



 
COMUNICACIÓ 
 
Imatge gràfica 
 
La Festa Verdaguer 2019 manté la línia gràfica iniciada el 2017 per l’estudi de disseny gràfic de 
Vic Partee. En aquesta edició, es renova la imatge i s’opta pel blanc i negre com a color.   
 
El cartell 
 

 
 
Aquest any, la imatge representada als materials gràfics és la lluna, a qui Verdaguer va dedicar 
un poema al llibre Al Cel, publicat per primera vegada, pòstumament, el 1903. Com els dos 
anys anteriors, en què la imatge representada va ser una fulla de roure i una ploma, la imatge 
d’enguany és una maqueta real fotografiada feta de pasta de paper de les obres del poeta.  
En general, l’obra de Verdaguer manté des dels inicis una indiscutible continuïtat en la idea de 
desarrelament i el desig de fusió mística amb la divinitat. Les amargors del seu cas personal, a 
partir de 1893, accentuen al llibre Al Cel el desig de volar amunt fins aquell enyorat paradís, 
que concreta en les imatgeries de les estrelles, els planetes i l’esfera celeste, constatant la 
impossibilitat romàntica d’arribar a Déu. 

 
Objectius i planificació 
La prioritat en comunicació aquesta edició ha estat:  

 Consolidar la idea de programa conjunt Barcelona‐Folgueroles 

 Situar  la  Festa  Verdaguer  en  el  mapa  de  festes  populars  i  literàries  dels  Països 
Catalans.  



 Aconseguir  difusió  i  notorietat  per  alguns  dels  actes  programats  (concert  inaugural, 
arbre de maig, Flors del Desvari, etc.) 

 
Material gràfic 
A continuació fem una relació dels materials editats i la seva distribució: 
 
Cartelleria impresa 

 

 

 
Programa de mà. Es fa una primera impressió de 3.000 unitats (1.000 per Folgueroles i 2.000 
per Barcelona) i una segona impressió del 1.000 unitats més per Barcelona. Total: 4.000 
unitats. (Impremta: Daví) 
800 unitats del programa de mà es distribueixen a Folgueroles per embustiada. (Distribució: 
Areté). 
Nota: La quantitat reservada per a l’embustiada inicialment queda una mica curta pel que 
queden alguns carrers de Folgueroles sense embustiar.  
 
Cartell genèric Festa Verdaguer A3. 400 unitats. Distribuït a botigues i nuclis urbans dels 
principals pobles d’Osona i Vic ‐Folgueroles, Sant Julià, Tona, Calldetenes, Roda, Centelles, 
Seva, Vic i Hostalets‐. Encartellada entre el dimarts 7 de maig (mercat de Vic) i el 13 de maig. 
(Distribució: Areté). 
Nota: Les 350 unitats entregades a Areté són suficients per a cobrir els nuclis urbans 
contractats.  
 
Cartell genèric Festa Verdaguer A1: 400 unitats en color blanc i 100 en color negre, de les 
quals se’n distribueixen 200 a Vic, Manlleu i Torelló.  La resta es reparteixen a Barcelona o es 
reserven per donar o fer servir de fons d’escenaris durant els diferents actes de la programació 
de Folgueroles. No tenim llista exacte de punts de distribució. L’encartellada es fa entre el 7 i el 
13 de maig. (Distribució: Areté) 
 
Cartell informatiu Festa Verdaguer A1 (amb prgrama): 100 unitats, de les quals se’n 
distribueixen 75. (Distribució: Areté). La resta es reserven per donar, pels actes a Folgueroles i 
s’entreguen també alguns al MUHBA.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Material d’exterior 
 
Lones: Es dissenyen i imprimeixen 3 lones d’exterior. Dues amb la imatge de la Festa 
Verdaguer per a penjar a l’entrada de Folgueroles i una amb el conjunt de logos relacionats 
amb la Festa per a fer servir de fons a presentacions i actes de la programació.  
 

 Lona imatge fons blanc 330 gr: 500x150 

 Lona imatge fons negre 330 gr: 300x90 

 Lona logotips 510 gr: 250x85  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Banderes als balcons Festa Verdaguer: es pengen les tradicionals banderoles morades amb el 
símbol de la V.  
 
Suport exterior plaça Major Folgueroles: es busquen diverses opcions i es demana pressupost 
per a suport exterior a la Plaça Major que aguanti la programació de la Festa durant tot el mes 
que dura la Festa, però es desestima per pressupost.  

 
Marxandatge 

 
Gots de la Festa Verdaguer: per primera vegada 
s’ha fet la impressió de 250 unitats de gots de 
30 cl. translúcids reutilitzables amb el logo de la 
Festa Verdaguer i el de la Fundació Jacint 
Verdaguer.  

 

 

 

 
Imatges digitals 
 
Xarxes socials: es dissenyen avatars (Facebook, Twitter i Instagram ) i capçaleres (Facebook i 
Twitter) amb motiu de la Festa Verdaguer.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postals per actes destacats: Es dissenyen 3 postals per fer difusió d’actes específics per xarxes 
socials.  

 
 16 de maig, concert d’obertura 

 18 de maig, Diada Verdaguer excursionista, Plenari Societat Verdaguer, Arbre de Maig, 
etc.  

 25 de maig. Flors del Desvari.  

 

 
Resulta molt útil bé per agrupar en una única imatge els actes de tot un dia, bé per destacar 
una activitat concreta. Es fa en un format autoeditable i que permet publicació a xarxes i 
distribució a través de whatsapp pels grups organitzadors. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Campanya de publicitat 

 
Es planifica una campanya gràfica de promoció a mitjans similar a la de l’any passat que es 
concreta en els següents mitjans:  
 

 Digitals: Vilaweb, Núvol, Osona.com, Catorze i Ajuntament de Folgueroles. 

 Paper: Reclam, El Periódico,  El  9 Nou. El Diari Ara  cau en darrer moment degut a  la 
manca d’acord entre ICUB i el mitjà. 

 Audiovisual: 9TV i Canal Taronja 

 Ràdio: El 9 Ràdio 
 

Les insercions a Osona.com, el grup 9 Nou, Reclam i Canal Taronja són per encàrrec de 
l’Ajuntament. Es coordina el lliurament de materials des de la Fundació Jacint Verdaguer.  
El MUHBA Vil∙la Joana coordina la inserció a El Periódico en col∙laboració amb la Fundació 
Jacint Verdaguer.  
Les insercions es concentren a l’inici de la Festa Verdaguer per donar a conèixer la 
programació dels dos primers caps de setmana, que concentren més activitat a Folgueroles.  



En el cas dels mitjans digitals l’acord inclou també enviament de newsletters o mencions a 
xarxes socials i redaccionals en alguns casos.  
 

Bànners: es dissenyen 8 peces de mides diferents per a la campanya de mitjans a Núvol, 
Catorze Osona.com i Vilaweb. 
Anuncis impresos: es dissenyen anuncis per a El 9 Nou, El Reclam, El Periódico i el Diari Ara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Xarxes socials 



 
Facebook FJV 
S’han publicat 14 posts al llarg de tota la Festa Verdaguer. El post amb més abast ha estat el de 
presentació de la programació arran de la celebració de la Roda de Premsa amb 1227 
persones, 10 comparticions i 14 likes, seguit del de l’entrevista realitzada per El 9TV a la 
directora de la Fundació Verdaguer, Jordina Boix amb un abast de 446 persones i 3 
comparticions i 20 likes.  

 
Twitter FJV 
En el període de la Festa Verdaguer s’han fet 22 tuits que han reportat 36.300 impressions.  
Els tuits més mencionats han estat aquests:  

 

Youtube 

 
El vídeo principal de promoció de la Festa Verdaguer registra dins el període 172 
reproduccions (més les 197 de facebook). 

 
Flickr 
Flickr ha deixat de ser principalment un repositori de fotografies gratuït i està apostant per la 
subscripció de pagament dels seus usuari.  Això comporta que, des de fa un temps, ja no es 
poden pujar fotografies de manera il∙limitada. Per tot això s’han hagut d’esborrar de Flickr 
nombroses fotografies d’anys anteriors i no s’han pogut pujar a la plataforma totes les 
fotografies d’aquesta edició de la Festa Verdaguer. Tot i això, s’han creat 5 nous àlbums amb 
un total de 138 fotografies.  

 
Web i butlletins electrònics 

 
WEB 

 
S’han inclòs al web tots els actes programats a la Festa Verdaguer 2019. 

 
BUTLLETINS ELECTRÒNICS 

 
Durant el període de la Festa Verdaguer s’han enviat un total de tres butlletins en relació a la 
mateixa. Corresponen al moment de presentació del programa (roda de premsa), obertura de 
la Festa Verdaguer amb informació de la primera setmana a Folgueroles i destacat amb 



informació de la segona part de la programació a Folgueroles.  

 
#Presentació de programa 
2 de maig 
1.354 destinataris (57 més que l’any anterior) 
36,8% d’obertura / 7,8% de click 
https://us4.admin.mailchimp.com/reports/show?id=1390165 
La ratio d’obertura puja un 3% respecte l’any passat però el click baixa un 3%. 
 
#Obertura Festa Verdaguer 
13 de maig 
1.354 destinataris (57 més que l’any anterior) 
32% d’obertura / 5,9% de click 
https://us4.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1392997 
Xifres molt similars a les de l’any anterior. (‐1% d’obertura i + 0,5% de click) 
 
#Últims actes Festa Verdaguer 
23 de maig 
1.354 destinataris (57 més que l’any anterior) 
26,1% d’obertura / 5,6 % de click 
https://us4.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1396069 
Xifres no comparables amb l’enviament de l’any anterior ja que aquest tercer enviament l’any 
2018 es va fer només als usuaris actius per limitacions de Mailchimp. 

 
Premsa. Comunicacions 

 
S’ha celebrat una roda de premsa de presentació a la Casa Museu Verdaguer de Folgueroles el 
dimarts 30 d’abril de 2019. Hi assisteixen periodistes d’El 9Nou i 9TV, ACN, Osona.com, Canal 
Taronja i El Nacional.  
 
S’ha fet convocatòria únicament des de Folgueroles, no des de Barcelona. Intervenen en l’acte 
Carles Baronet, president de la Fundació Jacint Verdaguer i alcalde de Folgueroles, Jordina 
Boix, directora de la Fundació Verdaguer, Teresa Macià, responsable d’activitats del Museu 
d’Història de Barcelona i diferents representants de les entitats col∙laboradores.  
S’ha mantingut el contacte amb la premsa comarcal i generalista de cultura a partir de les 
següents notes i convocatòries i també mitjançant correus i trucades personalitzades.  

 
 CONVOCATÒRIA  Roda  de  Premsa    Festa  Verdaguer  (24/04/2019  i  recordatori 

29/04/2019). 

 NOTA DE PREMSA i DOSSIER DE PREMSA Presentació Festa Verdaguer (30/04/2019). 

 NOTA DE PREMSA Concert d’obertura Festa Verdaguer (13/04/2019). 

 
També s’han publicat els següents articles a Núvol i a Catorze amb motiu de l’acord de 
col∙laboració:  

 
https://www.nuvol.com/noticies/qui‐ve‐qui‐ve‐a‐destorbar‐el‐son/ 
https://www.nuvol.com/noticies/ultims‐esclats‐de‐la‐festa‐verdaguer/ 
https://www.nuvol.com/noticies/lestela‐de‐foc‐encapcala‐la‐festa‐jacint‐verdaguer/ 
https://www.nuvol.com/noticies/verdaguer‐i‐la‐naturalesa‐de‐collserola/ 



https://www.catorze.cat/noticia/12501/celebrar/verdaguer 
https://www.catorze.cat/especial/610/propostes 

 
Recull de premsa 
 
S’han registrat un total de 26 aparicions en mitjans de comunicació en els formats de notícia, 
crònica, reportatge, entrevista o recull d’imatges parlant específicament de la Festa Verdaguer 
2019. Aquestes 26 notícies es distribueixen en 11 capçaleres d’abast comarcal i/o nacional en 
català. Són de destacar les notícies i entrevista extenses d’El 9Nou, la cobertura de Núvol (2 
articles i 2 notícies) i la difusió de l’obertura de la Festa als butlletins digitals de Vilaweb i 
Núvol. També l’article de Catorze que repassa en profunditat la programació de la Festa 
Verdaguer 2019.  
 
Per altra banda, la Festa Verdaguer ha tingut també presència a les agendes de 8 webs 
corporatius, a més del web propi i del de l’Ajuntament de Barcelona.  
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Digital 11/03/2019 El periodico Noticia Gravació película Ernest Villegas, interpreta a Jacint Verdaguer en el nuevo telefilme de TV3

Digital 11/03/2019 Diez minutos Noticia Gravació película Comienza el rodaje de "El enigma Verdaguer"serie coproducida por RTVE

Digital 11/03/2019 Panorama audiovisual Noticia Gravació película RTVE, TV3 y Diagonal Televisió ruedan la tv movie ‘El enigma Verdaguer’

Digital 11/03/2019 Vilaweb Noticia
Comença el rodatge de 
l'Enigma Verdaguer Comença el rodatge de L’enigma Verdaguer, un film dedicat a la vida i obra del poeta

Digital 24/03/2019 Xarxa de parcs naturals Noticia Viu l'arbre 9a festa 'Viu l'arbre' amb alumnes de l'escola Mossèn Cinto, de Folgueroles

Digital 04/03/2019 La Vanguardia. Literatura Noticia Mapa literari Barcelona Mapa Literario de Barcelona traza la huella de Cervantes, Bolaño o Flaubert

Digital 05/04/2019 TV3 a la carta Notícia Gravació l'enigma Verdaguer Acaba el rodatge de la pel·lícula per a televisió "L'enigma Verdaguer"

Digital 08/04/2019 Nació digital osona.com Article d'opinió Gravació película Verdaguer a la gran pantalla

Digital 23/04/2019 Ara Noticia Gravació película TV3 revela l'enigma Verdaguer

Digital 22/04/2019 La Vanguardia. Literatura Noticia Cat-literatura identidad Jaume Subirana: Cataluña es una sociedad hiperliteraturalizada

Paper/Digital 03/05/2019 El 9 Nou Actualitat Festa Verdaguer Pares dels joves d'Altsasu, convidats d'honor a la Festa Verdaguer

Digital 13/05/2019 La Vanguardia. Literatura Actualitat Documental Una pelicula recrea el ascenso de Verdaguer a l'Aneto

Digital 01/07/2019 Ecodiario Noticies Pel·licula Maleïda Albert Naudín reivindica la vertiente aventurera del poeta Jacint Verdaguer

Digital 01/07/2019 osona.com Cultura Maleïda 1882 La pel·lícula documental «Maleïda 1882» recrea la gran travessa de Jacint Verdaguer a l'Aneto

Digital 02/07/2019 La república Noticies Maleïda 1882 La pel·lícula documental ‘Maleïda 1882’ recrea la gran travessa de Jacint Verdaguer a l’Aneto

Digital 01/072019 Diari de Girona Cultura Maleïda 1882 La pel·lícula «Maleïda 1882» recrea la gran travessa de Jacint Verdaguer a l'Aneto

Digital 01/07/2019 L'Atlàntida Vic Programació Maleïda 1882 Preestrena de la pel·lícula Maleïda 1882

Digital 01/07/2019 EFE Cultura Cine Verdaguer Albert Naudín reivindica la vertiente aventurera del poeta Jacint Verdaguer

Digital 01/07/2019 COPE Cultura Cine Verdaguer Albert Naudín reivindica la vertiente aventurera del poeta Jacint Verdaguer

Digital 05/07/2019 La Vanguardia. Literatura Cine Cine Verdaguer Jacint Verdaguer, el desconocido padre del montañismo en Catalunya

TV 11/09/2019 TV3 Pel·licula L'enigma Verdaguer La pel·licula s'acosta a la figura de Verdaguer

Digital 10/09/2019 Ara Noticia L'enigma Verdaguer "L'enigma Verdaguer" homentatja l'home darrere el mite literari

Digital 10/09/2019 El periodico Noticia L'enigma Verdaguer TV-3 intenta desvelar 'L'enigma Verdaguer'

Digital 09/09/2019 Vilaweb Cultura L'enigma Verdaguer TV3 estrena la pel·lícula per a televisió ‘L’enigma Verdaguer’

Digital 02/09/2019 Diagonal RV Noticia L'enigma Verdaguer "L'enigma Verdaguer" s'estrena a TV3

Digital 11/09/2019 TV3 Noticia L'enigma Verdaguer "L'enigma Verdaguer": l'home rere el mite

Digital 16/09/2019 El periodico Noticia L'enigma Verdaguer Verdaguer cambio de bando

Digital 14/09/2019 elnacional.cat Article d'opinio L'enigma Verdaguer Tevetrès contra Verdaguer



Digital 12/09/2019 Ara Article d'opinio L'enigma Verdaguer La seducció de mossèn Cinto

Digital 10/09/2019 Ara Article d'opinio L'enigma Verdaguer ‘L’enigma Verdaguer’ homenatja l’home darrere el mite literari

Digital 21/09/2019 La Vanguaradia Cultura L'enigma Verdaguer
¿Era necesaria la licencia de teñir de rosa las relaciones de Verdaguer con la marquesa de 
Comillas?

Digital 21/09/2019 La Vanguaradia Article d'opinió L'enigma Verdaguer Memoria, ficción, actualidad

Digital 23/09/2019 El Peridodico Article d'opinió
El 'president' Torra, Verdaguer 
y la caridad El poeta sí supo mostrar solidaridad y humanidad ante un desastre natural que sufrió Andalucía

Digital 04/10/2019 La Vanguardia Redacció Formigues Manel este viernes lanza su "ecléctico" quinto álbum 'Per la bona gent'

Digital 03/10/2019 La Vanguardia Cultura
Cabo Sant Roque presenta 
"Dimonis" Temporada Alta programa 56 propuestas de autores catalanes

Digital 05/10/2019 El País Música Formigues Les aparicions del nou disc de Manel

Digital La Lectora Llibres/poesia
De saber oblidar-se d'un 
mateix Mig apunt sobre la mística en Verdaguer arran de la nova edició de Roser de tot l’any

Digital 06/11/2019 La Vanguardia Música Formigues Manel estrena el videoclip de ‘Formigues’

Ràdio 06/11/2019 RAC1 Música Formigues Mira el nou videoclip dels Manel: ‘Formigues’

Digital 06/11/2019 Ara Cultura Formigues Nou videoclip de Manel, 'Formigues'

Digital 06/11/2019 MondoSonoro Noticias Música Formigues Manel estrenan el videoclip de “Formigues”

Digital 04/11/2019 Enderrock Actualitat Formigues Per la bona gent' de Manel, cançó per cançó

Digital 13/11/2019 Ara Cultura Temporada alta Cabosanroque indaga els dimonis de Verdaguer

Digital 17/11/2019 El periodico Ocio y cultura Per la bona gent Manel, en fase pletórica en el Poble Espanyol

Digital 11/12/2019 Larepublica.cat Notícies Edició Edicions de 1984 publicarà una novel·la d’Àlvar Valls sobre la vida i obra de Jacint Verdaguer

Digital 12/09/2019 Blog de Ricard Torrents Post a blog Opinió L'enigma és en la seva rebel·lió

Digital 14/10/2019 Blog de Ricard Torrents Post a blog Opinió Un crit d'independència

Digital nov-19
Teatre municipal de 
Girona

Temporada 
alta Agenda

Cabosanroque invoca Jacint Verdaguer en una nova instal·lació sonora on han participat Niño 
de Elche, Rocío Molina i Enric Casasses


