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Aquest any, la festa dedicada a Jacint Verdaguer 
celebra 60 anys i vol recordar el naixement del 
poeta de Folgueroles amb un programa ple de 
propostes per a petits i grans. Els actes dedicats a 
Verdaguer van començar a celebrar-se de manera 
continuada a partir del cinquantenari de la mort 
del poeta, l’any 1952. Es van mobilitzar les màximes 
autoritats civils i eclesiàstiques, es van fer edicions 
especials de llibres i es van posar les bases d’una 
tradició que ha arribat fi ns avui. 

De les primeres celebracions en resten plaques 
amb poemes de Verdaguer arreu del poble i 
un seguit de tradicions i actes entre els quals 
destaquem: L’Arbre de Maig, el Concurs de Rams, 
el Ballet de Folgueroles, el Mercat del Llibre Vell de 
Poesia, les Flors del Desvari i la Caminada pels llocs 
Verdaguerians.

Per primera vegada, el diumenge de la festa, 
s’uniran a la plaça la Literatura i la Gastronomia 
amb el Mercat i tast de pagès, un mercat a l’aire 
lliure que al costat del Mercat de Llibre Vell de 
Poesia permetrà adquirir o degustar in situ els 
productes de la nostra terra. S’hi podrà esmorzar, 
fer el vermut, dinar, berenar o fer un tast dels 
productes més valorats de la Plana de Vic. També 
hi haurà un espai dedicat a la mainada a l’entorn 
de l’Arbre de Maig on es realitzaran Tallers de jocs 
tradicionals.

EXPOSICIONS
 

Del 18 de maig al 3 de juny
Sala de Plens, Can Dachs

Caritat, un llibre almoina. Poesia 
solidària de Jacint Verdaguer

19 de maig de 16 a 18 h 

60 anys de la Festa Verdaguer 
al nostre poble

20 de maig de 10 a 14 h i de 17 a 20 h

Casa Museu Verdaguer
Carrer Major, 7 
(entrada gratuïta)

20 de maig
Autobús: Barcelona(Casp)-Folgueroles-Barcelona
(BCN 9.30h/FOLG 16.30h) 

Reserves: www.quellegeixes.cat

Pla Nacional de Lectura 2012-2016



Divendres, 18 de maig
Dia Internacional dels Museus

11.30 h Racó de mossèn Cinto
Inauguració de l’espai 
recuperat pels alumnes de l’Escola 
Mossèn Cinto

12 h Sala de Plens

Inauguració de l’exposició Caritat, 
un llibre almoina a càrrec de Mònica 
Querol Diputada de Cultura per la Diputació 
de Barcelona

16 h Pavelló 

Cantata El follet valent i altres 
espectacles a càrrec dels alumnes de  
l’Escola Mossèn Cinto

20 h Casa Museu Verdaguer

Conferència 
Cent anys de commemoracions 
verdaguerianes: de Folgueroles 
a Europa i Amèrica a càrrec de Núria 
Camps, Laura Vilardell i Joan Vilamala

Dissabte, 19 de maig 

10.30 h Sala de Plens
Reunió Plenària de la Societat 
Verdaguer
12 h

Verdaguer a Itàlia en el segle XIX 
a càrrec de Ramon Pinyol i M. Àngels Verdaguer

16 a 18 h  Escola 

Exposició: 60 anys de la Festa 
Verdaguer al nostre poble
17 a 19.30 h Itinerant 

Arbre de Maig 
Sortida de l’escola amb l’acompanyament dels 
Flabiolaires de les Guilleries i dels Rossinyols   
de Muntanyola

Inauguració de les plaques              
amb els poemes al carrer Torras i Bages

Tallada del Maig a la Font Trobada

Plantada del Maig i danses                   
a la Plaça Verdaguer 

A partir de les 19 h quedeu-vos a sopar a la 
taberna de productes locals situada als jardins  
de Can Dachs!
Venda de tiquets al Punt d’informació i                
a la Casa Museu Verdaguer
Tiquets (fins al dia 17 de maig): 7 €. El mateix dia: 
9 €. Aforament limitat

21.30 h Centre Cultural 

Cançons d’Antoni Massana amb 
textos de Jacint Verdaguer
Maria Teresa Garrigosa, soprano
Francesc Garrigosa, tenor. Alan Branch, piano

Preu: 7 €. Socis d’Amics de Verdaguer: 5 €

Diumenge, 20 de maig 
10 a 18 h 

Mercat del Llibre Vell   de 
Poesia
Mercat i tast de pagès. 
Quedeu-vos a dinar!
(1 TAST + BEGUDA 2’5 €/3 TASTS + BEGUDA 5 €/8 TASTS + 

BEGUDA 9 €)

Taller de jocs tradicionals 
Activitat familiar! (10.30 a 12.30 h i de 16 a 18 h)

10.30 a 12 h Concurs de Rams
11.45 h  Missa solemne
12.30 h Ofrena floral, Ballet de 
Folgueroles i altres danses

13.30 h Jardí de Can Dachs

Parlament d’homenatge a 
Verdaguer
Intervindran Ferran Mascarell, conseller de 
Cultura, i Carles Baronet, alcalde

18 h  Jardí de Can Dachs

Xeic! presenta la gira Som-Riu 2012

Divendres, 25de maig 

19 h Casa Museu Verdaguer

Conferència
Flors del Calvari de Verdaguer:  
un llibre i una recepció 
a càrrec de M. Àngels Verdaguer

Dissabte, 26 de maig 

18 h Ermita de la Damunt

Flors del Desvari
Improvisacions poètiques i musicals

21.30 h Casa Museu Verdaguer

Serraller i Bandoler històries 
i llegendes a càrrec d’Albert Freixer 
Text i direcció de Joan Segalés

Diumenge, 27 de maig 
8.30 h Plaça Verdaguer

Caminada Popular pels Llocs 
Verdaguerians. 25 ANYS
10.30 h  Font de la Baronessa

Esmorzar i lectura poètica 
a càrrec d’Anna Girbau

12.30 h  Ermita de la Damunt

Cloenda i lectura poètica
Preu: 7 €. Socis d’Amics de Verdaguer: 5 € 

Diumenge, 10 de juny

11 h Font del Desmai

Revolta i compromís de Verdaguer 
amb els pobres
Acte organitzat pel Patronat d’Estudis Osonencs


