
 

 

Jacint Verdagueri Santaló (nascut a Folgueroles el 17 de maig de 1845) 

 

Festa de Verdaguer a Folgueroles 

Diumenge, 22 de maig de 2016 

Programa: 
 

A les 8: Sortida amb autocar de Barcelona. Plaça de la Universitat, davant de la Universitat. 

A 1/4 de 10: Arribada a Folgueroles. Esmorzar. 

 

Actes en honor de Jacint Verdaguer 

 
Visites i actes: 

  

►Església parroquial, d’origen romànic. 

►Racó de Mossèn Cinto. 

►Can Pep de Torrents, casa familiar de Verdaguer. 

► A 2/4 d’11: Concurs de Rams oferts al monument del poeta del poble. 
 

►Casa-Museu Verdaguer. Entrada gratuïta. 
 

►Mercat del Llibre Vell de Poesia, a la plaça Jacint Verdaguer. 
 

►A 2/4 d’1: Ofrena floral al monument a mossèn Cinto. 
 

►Ballet de Folgueroles i altres danses. 
 

►Parlaments d’homenatge a Verdaguer, als Jardins de Can Dacs (Ajuntament) 
    ·Molt Honorable Sra. Francina Armengol i Socias, presidenta del Govern de les Illes  
     Balears. 
    ·Il·lustríssim Sr. Carles Baronet, alcalde de Folgueroles. 
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►A les 2: Dinar d’amistat en un restaurant situat al cor del poble. 

 

►Tarda: Recorregut verdaguerià per indrets de record del poeta de Folgueroles. Als llocs on   

     l’autocar ens hi pugui deixar a prop.   
 

La Casa Museu Verdaguer ens obsequiarà amb un tríptic de record dels llocs verdaguerians de     

Folgueroles. 

 

►A 2/4 de 8: Sortida cap a Barcelona. 

 
 

 
Organització: Casa Museu Verdaguer, Fundació Jacint Verdaguer i Ajuntament de   
                        Folgueroles. 
 

Participació i inscripcions: IPECC  Tel.: 93 213 76 48 

 

                                              Indrets del Record i  Llibreria Clau de Volta. 
 
Import autocar i dinar: 40 € 
 

 

Si hagués de pintar un paradís, pintaria l’encantat bressol de ma infantesa. 

                                 Jacint Verdaguer, Naixença d'un poeta 

 

Arribar a Folgueroles és gaudir del verd brillant de les fulles d’alzina, de l’aire net  

i del vent suau que corre pels carrers, i és sentir l’alenar dels versos del poeta que va 

elevar el català a la categoria literària de les llengües d’Europa. 

 
 

 

       
 

Mercat del Llibre Vell de Poesia 

 

El diumenge al matí, a la plaça de Jacint Verdaguer 
 



Mercat especialitzat en llibre antic i poesia amb gairebé totes les publicacions sobre Verdaguer 
que existeixen al mercat. S’organitza junt amb el Gremi de Llibreters de Vell de Catalunya des 
del 2003 i aplega una desena de parades. Podem mercadejar les primeres edicions de L’Atlàntida 
o Canigó o comprar alguna de les múltiples estampes que es varen imprimir amb versos del 
poeta. 
 
 
 
 

      

Concurs de Rams 

El diumenge al matí s’engalana el Pedró monument de la plaça amb els rams de flors que es 
presenten per participar al Concurs de Rams. Un certamen que des del 1977 recorda una veïna 
del poble, la Pepa de Cal Rei, que fins i tot en els moments més durs de la dictadura feia ofrena 
d’un ram al poeta pel seu aniversari. Hi pot participar tothom qui vulgui en la doble modalitat de 
flors boscanes o flors de jardí.  

 

Ofrena floral, Ballet de Folgueroles i altres danses 

En eixint de missa les autoritats fan ofrena d’una corona al Pedró i presideixen els Ballets 
que dansen diverses generacions de folguerolencs al so del flabiol i el tamborí. Entre els balls 
destaca El Ballet de Folgueroles, una dansa tradicional, recollida en el costumari de Joan 
Amades, que fou recuperada pel poble l’any 1971.  

 



 
 
 

 



 
La Damunt 

 

 

Quinzena Literària 2016 

 

L’obertura és el dia 17 de maig, dia del 171è aniversari del naixement del poeta de Folgueroles. 

 

Amb el cartell 2016, la tradicional Festa Verdaguer de Folgueroles es consolida com un esdeveniment literari 

nacional de primer ordre. Poetes. Corals. Sales de concerts. Escoles. La implicació de persones i entitats de 

Folgueroles i comarca esdevé cabdal, i la clau d’un cartell que s’allarga quinze dies i aglutina activitats per a tots 

els públics. 

 
Vegeu: www.verdaguer.cat 

 

 

 
                                                                                                                                                              

                                                                                                                                       Amb la col·laboració de: 

 
 

http://www.verdaguer.cat/

