


FOLGUEROLES HOMENATJA VERDAGUER
17 DE MAIG

El diumenge 17 de maig farà 175 anys que Jacint Verdaguer naixia a Folguero-
les. Des de fa dècades que els folguerolencs i folguerolenques celebrem 
aquest dia i homenatgem el poeta al voltant del Pedró amb �ors, balls i festa. 
L’alerta sanitària provocada per la propagació de la COVID-19 obliga a 
cancel·lar la Festa Verdaguer 2020, però volem que en perduri l’essència: 
l’ofrena de �ors naturals al monument. Ens proposem el repte de cobrir de 
�ors el Pedró, seguint els versos del poeta. 

Com ho farem possible? Amb l’ajuda de tots els veïns i veïnes de Folgueroles!
Què puc fer jo? Aportar rams de �ors fets a casa o �ors naturals de tija llarga.
Com els faig arribar al Pedró? Tens dues opcions:

Fer el ram i avisar-nos perquè el passem a buscar al portal de casa 
teva, entre les 8 i les 10 del matí. Avisa’ns a info@verdaguer.cat o 
truca al museu, de dilluns a divendres de 8 a 14 h. Tel. 938 122 157

Passar per la plaça Verdaguer —en un dels desplaçaments diaris que pots 
fer— i dipositar el ram en el lloc de la plaça indicat per l’organització.*

Horari recomanat d’accés al punt d’ofrena:
· 9-11 h Persones més grans de 70 anys
· 11-12 h Persones adultes i joves majors de 14 anys
· 12-13:30 h Persones adultes amb criatures

Suma’t a la celebració dels 175 anys a les xarxes socials. Enregistra’t o grava 
el teu balcó, ram, jardí.; indica el nom de la flor, etiqueta-ho amb 
#Verdaguer175 #17V i recita el poema d’homenatge a Verdaguer:

Cobriu-me de �ors,
que d’amors me moro;
cobriu-me de �ors,
que em moro d’amors.
Cobriu-me de �ors!

* Segueix les indicacions sanitàries que es donin en aquell moment i surt al 
carrer amb mascareta. Respecta la distància de seguretat de 2 metres entre 
persones i no t’aturis al monument.  
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