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Presentació 
 
El present document és una memòria de les activitats realitzades per la Fundació Miquel 
Martí i Pol durant l’any 2016. 
 
En el balanç de l’activitat de la Fundació Miquel Martí i Pol de 2016 es pot destacar el 
conveni signat entre la FMMP, la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Roda de 
Ter que ha permès dotar d’estructura professional la institució. Gràcies a la dotació 
econòmica de la Diputació de Barcelona el mes de desembre es va contractar la persona 
que s’encarregarà de la direcció del projecte. 
 
Al llarg de l’any s’han organitzat 12 rutes que han aportat un total de 402 visitants als 
indrets martipolians de Roda de Ter.  
 
Ha estat d’especial rellevància la presentació de l’aplicació per a tauletes mòbils i 
pissarres digitals “L’univers poètic de Miquel Martí i Pol” (març de 2016), una eina 
digital que ha permès que 2.195 usuaris d’una edat compresa entre 3 i 10 anys 
s’aproximin a la figura i obra de Miquel Martí i Pol. L’app ha estat presentada a 7 
jornades diferents. 
 
Vistos els resultats obtinguts amb “L’univers poètic de Miquel Martí i Pol”, és 
d’especial rellevància l’atorgament d’una subvenció per part de l’Oficina de Suport a la 
Iniciativa Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya que ha 
permès una segona fase de treball de l’aplicació, amb la creació de nous continguts. 
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Llegat Miquel Martí i Pol 

Exposicions temporals del llegat Miquel Martí i Pol 

 
EXPOSICIÓ GENER/MARÇ 2016: 7è CENTENARI DE LA MORT DE RAMON 
LLULL 

EL 2016 ha estat declarat l’Any Llull en commemoració del setè 
centenari de la seva mort. La commemoració ha tingut com objectiu 
divulgar la vida i l’obra de Ramon Llull en tots els seus vessants. En el 
marc de la commemoració, s’han programat conferències, exposicions, 
concerts, projectes editorials, acadèmics i educatius per a la divulgació de 
la vida i l’obra de Ramon Llull en tots els seus vessants. 

L’originalitat del seu pensament i la qualitat sense parió de la seva 
literatura han fet de Ramon Llull la figura més destacada arreu del món de la cultura 
catalana de tots els segles. La seva obra, escrita principalment en català i llatí, i 
probablement també en àrab, ha tingut una gran influència entre grans pensadors, des 
del mateix segle XIV fins als nostres dies. Els seus llibres han estat editats i traduïts a 
desenes llengües als centres de cultura i estudi més prestigiosos d’arreu del món. 

Des de la Biblioteca Bac de Roda i la Fundació Miquel Martí i Pol, ens hem sumat a la 
commemoració i durant els mesos de gener a març s’ha pogut visitar una exposició dels 
llibres de i sobre Ramon Llull que es troben al Llegat Miquel Martí i Pol. 

S’han mostrat estudis literaris d’Anthony Bonner, Frances A. Yates, biografies, i les 
seves obres més conegudes: Llibre d’Evast e Blanquerna, Llibre de meravelles, Llibre 
d’Amic e  Amat, Poesies, que va publicar l’editorial Barcino entre els anys 1925 i 1935. 
També hi trobareu l’Art Abreujada de predicació i una edició de les seves Obres 
essencials, de l’editorial Selecta (1957). Finalment, s’han exposat dos exemplars en 
francès: Livre de l’ami et del’aimé i Le Livre des bêtes, traduïts del català per Patrick 
Gifreu.  

EXPOSICIÓ ABRIL/OCTUBRE: SHAKESPEARE 400 IV CENTENA RI DE LA 
MORT  

Aquest any 2016 s’han commemorat també els 400 anys de 
la mort  de William Shakespeare, que va morir el 23 d’abril 
del 1616, el mateix dia que Miguel de Cervantes. 

Per aquest motiu s’ha declarat el 2016 l’any Shakespeare. 
És per això que des de la Biblioteca Bac de Roda s’han 
sumat a la commemoració i s’ha preparat una exposició de 

les obres de Shakespeare que es troben al Llegat Miquel Martí i Pol. 
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S’ha pogut veure les edicions de poesia i teatre editades en català per Selecta, Proa o 
Columna. Una edició en anglès dels seus sonets més representatius. La col· lecció 
completa de les obres de teatre que va editar l’Institut del Teatre dins la Col·lecció 
popular de teatre clàssic universal. També la Obra dramàtica completa de William 
Shakespeare editada per Vicens-Vives i TV3. Fins i tot un exemplar de Hamlet editat 
per Selecta l’any 1964, un exemplar d’Enrique V de l’any 1946 i una edició de Coriolà 
d’Editorial Catalana del 1918. 

EXPOSICIÓ NOVEMBRE: JORNADES MIQUEL MARTÍ I POL 201 6. 

En el marc de les Jornades Miquel Martí i Pol s’han exposat els poemaris 
guanyadors de les diverses edicions del Premi de Poesia Miquel Martí i 
Pol. L’exposició ha comptat amb un seguit de poemaris que han guanyat 
el premi de poesia MMP i que han estat publicats per l’Ajuntament de 
Roda de Ter, entre ells els autors Silvestre Vilaplana, Josep Fàbregas, 
Joan Callau o la premiada l’any passat, Raquel Estrada. També s’ha 
exposat el llibre que es va editar en commemoració del 25è aniversari del 

Premi de Poesia Miquel  Martí i Pol, una antologia que recull els poemes i autors 
premiats durant aquests 25 anys. 

EXPOSICIÓ DESEMBRE: NADALA DELS AMICS DE MIQUEL MAR TÍ I 
POL. 

Com cada any per les dates de Nadal, a l’Espai Miquel Martí i Pol de 
la Biblioteca Bac de Roda s’exposa una mostra de les Nadales de 
l’Associació d’Amics de Miquel Martí i Pol.  

Aquest any, la Nadala de l’Associació d’Amics de Miquel Martí i Pol 
s’ha editat conjuntament amb la Fundació Miquel Martí i Pol. Es 
tracta d’una nadala d’edició única que, amb el pas dels anys, ha 
esdevingut una obra d’art creada pel pintor i impressor Miquel Plana i 
continuada pel seu fill Elies Plana. Els exemplars, numerats i signats, 

contenen uns versos d’un poema del recull Primer llibre de Bloomsbury, escollit pel 
president de l’Associació, Ramon Besora, acompanyat d’un linogravat en color a la  

 

planxa perduda, original d’Elies Plana. L’estampació es fa sobre paper de fil Biblos de 
la casa Guarro. El poema està compost amb la tipografia Garamond. Tot ha estat imprès 
amb una premsa tipogràfica Korrex, als tallers de l’artista, a Barcelona. Se n’ha fet una 
edició de 185 exemplars, numerats i signats per l’artista. 
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Consultes del llegat 

 
- Jordi Berenguer Queraltó (gener 2016): correspondència amb en Vallverdú, la 

revista Roda de Ter de l'any 1952 i Amanecer. 
 

- Bibliotecària del Teatre Lliure de Barcelona: localització d’un text teatral no 
editat que va traduir Miquel Martí i Pol i Emili Teixidor. És un text que va 
portar-se a escena el 1982/04/10 al Poliorama, la interpretació la va fer la Maria 
Rosa Cerdà i la direcció era de Lluís Pasqual. El títol és: Duet per un sol violí 
deTom Kempinski. 
 

- Enciclopèdia Catalana. Imatges per al llibre de Vicenç Altaió Miró i els poetes 
catalans: alguna foto d’en Martí i Pol al voltant del 1973 i 3 imatges de 
l’homenatge a Martí i Pol a Roda de Ter. 
 

- Vicenç Altaió. Correspondència amb Joan Gaspart i amb Guillem Viladot. 
Elaboració del capítol "Miró i Miquel Martí i Pol de llibre Miró i els poetes 
catalans. 

- MMP011: Assajant amb la guitarra, en una fotografia realitzada per 
Pere Calders cap al 1967. (Foto: Arxiu Miquel Martí i Pol) 

- MMP021: Lectura de poemes en l’Homenatge. Al costat esquerre hi ha 
Pere Quart i Anna Murià. (Foto: Arxiu Miquel Martí i Pol) 

- MMP022: Pere quart adreçant-se als assistents a l’acte central de 
l’homenatge Ara és demà. (Foto: Se-grà) 

- MMP023: Vicent Andrés Estellés llegint un poema seu en l’acte central 
de l’homenatge. (Foto: Arxiu Miquel Martí i Pol) 

- MMP001: A Cantonigròs, rebent un homenatge en les Festes Populars 
de Cultura Pompeu Fabra, el 20 de desembre de 1981 (Foto: Barceló) 

- MMP002: Al seu despatx, amb Pere Quart, cap al 1982 (Foto: Arxiu 
Miquel Martí i Pol) 

- MMP003: Rebent un homenatge al Paranimf de la Universitat de 
Barcelona, l’1 de desembre de 1982. Al seu costat, Antoni M. Badia i 
Margarit i Joan Triadú (Foto: Montserrat Manent) 

 
 

- Escola El Faristol de Roda de Ter. Consulta de les partitures de poemes de 
Miquel Martí i Pol musicats per a l’Espectacle final de les Jornades Miquel 
Martí i Pol 2016. 
 
 

- Gemma Ventura. Demana digitalitzar algunes cartes entre Miquel Martí i Pol i 
Agustí Bartra per un article a Catorze: cultura viva. Se li envia un exemplar 
editat d’aquesta correspondència i una fotografia. Es pot consultar la notícia a: 
Que vinguin els nous mites! 
[http://www.catorze.cat/noticia/4361/vinguin/nous/mites] 
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- Núria Soler Serra. Diputació de Barcelona. Demana que es cedeixin imatges per 
fer un resum biogràfic de Miquel Martí i Pol en motiu de l’exposició al vestíbul 
de l’edifici de Can Serra de Barcelona (seu de la Diputació) que mostrarà 
una antologia de poemes de Miquel Martí i Pol i obra pictòrica de Joan-Pere 
Viladecans, inspirada en els poemes. L’exposició seguirà l’estructura del llibre 
de bibliòfil Salveu-me la mirada, publicada recentment per Enciclopèdia 
Catalana. La intenció és projectar les imatges en una pantalla, en forma de bucle, 
per acompanyar i vestir l’exposició.  

 

Digitalització  

S’ha establert un projecte de col·laboració amb l’Arxiu General de la Diputació de 
Barcelona en el qual es porta a terme la digitalització i descripció del fons arxivístic del 
Llegat. La digitalització té la finalitat principal d’evitar la manipulació dels documents 
originals i garantir la preservació i la unitat d’aquests material. També permetrà facilitar 
la consulta i la recerca d’informació als estudiosos i investigadors de l’obra de Martí i 
Pol.  
 
A finals de desembre de 2016 ja estaven digitalitzades les capses  10 a 15.  
 

Tasques bibliogràfiques  

UES BIBLIOGRÀFIQUES AL LLEGAT 
Inventari Fons bibliogràfic MMP: 
- Correccions de canvis de teixell i catalogacions. 
- Catalogació de noves incorporacions. 
 
Centre d’interès MMP / Servei d’informació MMP 
- Revisió i actualització de la bibliografia bàsica de MMP. 
- Unificació i ampliació de la base de dades d’articles de revistes i de buidats de premsa 
sobre el poeta del Llegat MMP. 
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Conveni de la Diputació de Barcelona amb la FMMP i l’Ajuntament 
de Roda de Ter 
  
 

Els representants de la Diputació de 
Barcelona, la Fundació Miquel Martí i Pol i 
l’Ajuntament de Roda de Ter van signar un 
conveni el mes d’octubre de 2016 a la Sala 
Polivalent de la Biblioteca Bac de Roda de 
Roda de Ter. Amb aquest conveni la Diputació 
vol contribuir a la professionalització de la 
gestió de la fundació facilitat que es doti d’una 
estructura de personal directiu i tècnic i 
atenent les necessitats de contractació de 

serveis d’assessorament per al desenvolupament de programes i projectes. 

El Ple de la Diputació de Barcelona del 28 de juliol de 2016 va donar un suport unànime 
a l’impuls en la difusió de l’obra i la figura del poeta Miquel Martí i Pol. Amb aquest 
conveni, la Diputació el cedeix a la Fundació per un període de vint anys, per tal que 
l’entitat pugui gestionar-lo directament, de manera que els ingressos que generi la seva 
explotació contribueixin gradualment a la suficiència financera de la institució.  
La Diputació farà una aportació anual de 80.000 euros durant els exercicis 
pressupostaris 2016, 2017, 2018 i 2019, que passarà a ser decreixent a partir de 
l’exercici 2020 i els dos exercicis posteriors, 2021 i 2022, amb 60.000, 40.000 i 20.000 
euros, respectivament. La voluntat és que a partir de l’exercici 2023 la fundació 
s’autofinanciï. 

Contractació de personal 

El 27 d’octubre de 2016 el Patronat de la Fundació Miquel Martí i Pol designa el nou 
equip directiu de la institució. 

El mes de desembre es fa efectiva la contractació de la direcció, i es fan públics els noms de 
l’equip que dirigirà i coordinarà el projecte cultural amb la finalitat de contribuir a la 
consolidació del llegat cultural, social i educatiu del poeta Miquel Martí i Pol. 

Montse Caralt Sagalés, directora  
Doctora en Traducció, Llengua i Literatura (UVic-UCC), màster en anàlisi i gestió del 
patrimoni (UAB) i llicenciada en Història de l’art / Gestió del patrimoni literari (UAB) 
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Roger Canadell Rusiñol, director adjunt (pendent de contractació) 
Doctor en Filologia Catalana (UB) i professor agregat dels Estudis d’Arts i Humanitats 
de la Universitat Oberta de Catalunya 

Mercè Franquesa, bibliotecària i arxivera  
Diplomada en biblioteconomia (UVic), llicenciada en documentació i en Filologia 
Catalana (UOC) 

Espais digitals 
 

Web 

Durant el 2016 s’han fet un total de 18 entrades referents a notícies i activitats 
relacionades amb l’autor. Es troben recollides totes a l’enllaç www.miquelmartiipol.cat  
 
S’ha creat  una subpàgina a la web MMP sobre l’aplicació per a tauletes mòbils i 
pissarres digitals “L’univers poètic de Miquel Martí i Pol”. Des d’aquesta pàgina es 
troba tota la informació relacionada amb l’eina digital i els diversos enllaços que permet 
descarregar-se-la des dels diversos dispositius mòbils. Vegeu la pàgina: 
http://www.miquelmartiipol.cat/app/ 
 
Dades d’activitat de l’any 2016 (Font: CDMON) 
 
 

 
 

 



 

 

Xarxes social 

S’ha continuat amb l’activitat de difusió a les xarxes socials.
 

Facebook: 
Actualment hi ha 645 seguidors de la pàgina del 
Durant l’any 2016 s’han fet 55 posts. 
 

 
 
 

 
Twitter: 
S’ha fet un total de 52 
Tenim 380 seguidors i en seguim a 362.
 

 
 
 

 

 

 

 

  

S’ha continuat amb l’activitat de difusió a les xarxes socials. 

Actualment hi ha 645 seguidors de la pàgina del Facebook de la FMMP.
Durant l’any 2016 s’han fet 55 posts.  

fet un total de 52 piulades .  
seguidors i en seguim a 362. 

Memòria 2016 

10 

Facebook de la FMMP. 

 



  Memòria 2016 

11 
 

L’aplicació “L’univers poètic de Miquel Martí i Pol ” 

 
El mes de març de 2016 es va fer pública tant a Google Play, a Apple Store i a la versió 
per a pissarres digitals i ordinadors l’aplicació “L’univers poètic de Miquel Martí i Pol”. 
Es tracta d’una aplicació que pretén apropar els infants a la figura i a la poesia de 
Miquel Martí i Pol a través de les noves tecnologies. 

- Es va fer una roda de premsa. 
- Es va fer un acte de presentació al públic a Roda de Ter. 
- Es va fer difusió a diversos mitjans, dels quals cal destacar les ressenyes 

publicades a la revista infantil Cavall Fort, a El diari familiar Win 
(http://www.diariwin.cat/2016/03/11/una-app-per-coneixer-lunivers-poetic-de-
miquel-marti-i-pol/) o al blog per a infants Imagina... (http://imagina-
lij.blogspot.com.es/). 
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Presentacions de l’aplicació 

 
Dijous 10 de març es va presentar a la Sala polivalent de 
la Biblioteca Bac de Roda de Roda de Ter l’aplicació per 
a tauletes mòbils i pissarres digitals “L’univers poètic de 
Miquel Martí i Pol”.  
La presentació va anar a càrrec de Laura Borràs, 
directora de la Institució de les Lletres Catalanes, Cesca 
Costa, regidora de cultura de l’Ajuntament de Roda de 
Ter, Ramon Besora, president de l'Associació Amics de 
Miquel Martí i Pol, Lluís Vergés, programador, Roger 
Canadell, professor de la UOC i participant en la 
producció de l’app, Vanesa Amat, professora de la UVic 
especialista en literatura infantil i juvenil, i Montse 
Caralt, professora de la UVic i responsable del projecte. 
Vegeu la informació de la presentació a l’enllaç següent: 

http://www.miquelmartiipol.cat/lunivers-poetic-de-miquel-marti-pol/ 
 

 

 
L’APP a la Jornada Impuls a la lectura 
 
Presentació de l’APP “L’univers poètic de Miquel Martí i Pol” a la Jornada Impuls a la 
lectura organitzada pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. La 
presentació va anar a càrrec de Roger Canadell, professora de la UOC, i es va fer el 
dilluns 13 de juny a la 1 del migdia a l’Escola Dr J. Salarich de Vic, on es feia la 
cloenda de l’acte. 
 
 
 
 
L’APP al 6è International Workshop on Higher Education (IWHE) 
 
Presentació de l’app “L’univers pòetic de Miquel Martí i Pol” a la 6a edició de 
l’International Workshop on Higher Education (IWHE), el 17 de juny en el marc del 
IW’16: Games4* Meeting. Games4everything  és una iniciativa conjunta de la Càtedra 
de les TIC i Salut i el Grup d’Investigació sobre Dades i Processament de Senyals 
(DSP Group) de la Universitat de Vic-UCC amb l’objectiu d’explorar les possibilitats 
que poden oferir els jocs i les tecnologies associades en l’àmbit sanitari o dins d’un 
context educatiu. El títol de la intervenció va ser "The poetic universe of Miquel Martí i Pol 
in the classroom. TIC and education". La presentació va anar a càrrec de la Dra. Vanesa Amat, 
investigadora de la UVic, i Lluís Vergés, Dadà Comunica management. 
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L’APP a la V Jornada de biblioteca escolar i lectura de la Catalunya Central 
 
Dilluns 27 de juny es va presentar l’APP “L’univers poètic de Miquel Martí i Pol a la 
“V Jornada de biblioteca escolar i lectura de la Catalunya Central” que es va celebrar a 

Santpedor.  
En aquesta presentació es va comptar amb la 
col·laboració de les mestres d’Educació Primària de 
l’Escola Emili Teixidor, encapçalades per Maria 
Lacaba. 
 
Podeu veure el Prezi amb l’experiència didàctica que 
van presentar les mestres de l’Escola Emili Teixidor 

a l’enllaç següent:  
https://prezi.com/9t7iwb7osp7r/l039univers-poetic-de-miquel-marti-i-
pol/?utm_campaign=share&utm_medium=copy 
 
 
 
 
Presentació APP a la VII Escola d’Estiu de Literatura Infantil i Juvenil de 
Montserrat.  
 
Enguany l’escola d’estiu recollia les Jornades Internacionals sobre “Contes d’Arreu del 
Món i com Explicar-los”, celebrades divendres 8 de juliol de 2016. La ponència 
“L'univers poètic de Miquel Martí i Pol  a l'aula o al sofà de casa” va anar a càrrec 
de Montse Caralt, professora de la UVic-UCC, i Roger Canadell, professor de la 
Universitat Oberta de Catalunya. 
 
Vegeu el programa de les intervencions a l’enllaç següent:  
https://www.uvic.cat/formacio-continua/ca/universitat-estiu/vii-escola-destiu-de-
literatura-infantil-i-juvenil-jornades-internacionals-sobre-0 
 
 
 
 
 
Presentació de l’APP a la II Jornada educativa Joan Brossa Poesia + Educació + 
TIC , centrada a analitzar processos d’innovació educativa en l’àmbit poètic i literari a 
partir de l’ús de les TIC. La presentació va tenir lloc el dia 4 de juliol de 2016 i va anar 
a càrrec de Roger Canadell (UOC) i Montse Caralt (UVic-UCC). 
 
Vegeu el programa de les intervencions a l’enllaç següent: 
https://laberintsbrossians.com/2016/05/20/ii-jornada-educativa-poesia-educacio-tic/ 
 
 
 
 
 



  Memòria 2016 

14 
 

 
Presentació de l’APP a la IV  Jornada Reptes de l'Edició Digital, celebrada a la UOC 
el dia 26 de setembre de 2016, dedicada a la Literatura Infantil i Juvenil. La presentació 
va anar a  
 càrrec de Roger Canadell. 
 
Trobareu la gravació de la conferència a l’enllaç següent: 
http://llibredigital.blogs.uoc.edu/ca/com-crear-una-aplicacio-educativa-per-a-tauletes-
mobils-i-pissarres-digitals/ 
 
 
 
 

Gravació del vídeo promocional de l’aplicació 

  

 
 
Durant el mes de febrer es va gravar un vídeo promocional de l’aplicació per fer-ne 
difusió a través de les xarxes socials. La filmació presenta l’app a l’escola, a través de la 
pissarra digital, i també mitjançant un ús educatiu familiar. Les imatges es van gravar a 
l’Escola Mare de Déu del Sòl del Pont de Roda de Ter. 
 
El vídeo ha rebut 2.122 visites des de març de 2016 fins a desembre. 
 
Enllaç públic vídeo promocional: 
https://www.youtube.com/watch?v=3oy7hqQ8tOY 
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Estadístiques de descàrrega de l’aplicació 

Número total de descàrregues de l’APP: 842 (març - desembre 2016) 
 
Desglossament: 
 
Google Play (Android) 
543 descàrregues 
 
App Store (Apple) 
299 descàrregues 
 
 
Accessos des de la pissarra digital o el pc segons CDMON: 
 
Total d’accessos a la pàgina amb els enllaços de descàrrega, el vídeo promocional i 
l’enllaç per jugar: 6113 [/app] 
 
Total d’accessos a la interfície de més d’un minut (total d’usuaris que han jugat a través 
de la pissarra digital): 1.353 [/app/jugar] 
 
Desglossament mensual: 
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Segona fase de treball de “L’univers poètic de Miquel Martí i Pol”  

Vistos els resultats obtinguts per la primera fase de treball de l’aplicació i l’interès 
mostrat pels centres educatius catalans a l’hora d’aplicar els continguts de l’app a l’aula, 
es va veure escaient ampliar el recurs digital amb una segona fase de treball en què es 
contemplés l’ampliació de textos poètics, la diversificació de tipografies de lletra, 
l’ampliació de jocs i de noves funcionalitats. La segona fase de treball, que l’usuari 
rebrà com una actualització, es farà pública el febrer de 2017. 
 
Així, doncs, en aquesta segona fase s’ha fet el següent: 
 

- Creació de dos escenaris il· lustrats i interactius complets que responen al que de 
forma interna anomenem “de complexitat” (que correspon a unes 
característiques tècniques difícils de desenvolupar en què juga un paper 
fonamental la il· lustració fragmentada, la il· lustració de base, la il· lustració 
interactiva, i la interacció de continguts i de programació). Aquests dos escenaris 
es troben inserits a la interfície principal de l’app. Es tracte dels jocs següents: 
    
 
 El joc de “La nit” (amb els haikús que el poeta va publicar l’any 1994 al 
llibre La nit). 
 El joc dels aforismes (s’utilitzen diversos aforismes de l’autor). En 
l’elaboració d’aquest joc hi ha participat mestres de l’Escola Emili Teixidor de 
Roda de Ter. 
 

- S’han ampliat els textos i les il· lustracions dels jocs creats a la primera fase (El 
joc de la paraula pintada, El joc del poema desendreçat, El joc de la tempesta de 
paraules i El joc de la rapsòdia). 

- S’ha desenvolupat el Taller de poesia amb tres pantalles diferents i amb 
possibilitat d’escriure, gravar i enviar per email, i després per les xarxes socials, 
els textos poètics fets de l’infant o per Miquel Martí i Pol. 

- S’ha afegit la tipografia de lletra lligada i també la lletra de pal a la totalitat de 
textos poètics de l’app. 
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Creació d’un canal Youtube propi i d’un compte a Instagram 

 
TES AL YOUTUBE I D’UN COMPTE A INSTAGRAM 
S’ha creat un canal Youtube de la Fundació Miquel Martí i Pol amb la intenció d’anar-
hi penjant tots els vídeos relacionats amb la institució. Aquest canal es va estrenar amb 
el vídeo promocional de l’app “L’univers poètic de Miquel Martí i Pol”. Tanmateix, 
també s’hi ha penjat tres vídeos que mostren una experiència didàctica amb l’app a 
l’Escola Emili Teixidor de Roda de Ter. 

Enllaç al canal youtube: 
https://www.youtube.com/channel/UC4LnB_A4dSK2H01aLNQDLMQ 

 

 

Es va crear un compte Instagram amb la intenció de nodrir-lo amb imatges d’activitats 
de la fundació, així com també amb fotografies que mostrin poemes de l’autor. EL 
compte es va crear el mes de març i hi ha 83 seguidors. 

Enllaç Instagram: 
https://www.instagram.com/fundaciomiquelmartiipol/ 

 
 

Col·laboracions amb d’altres institucions 
 

- Biblioteca Dos Rius, dissabte 17 de desembre, a les 12h. Recital Poètic i 
presentació del LLIBRE DE GUARDAMAR DE LA SAFOR a càrrec de Manel 
Arcos. Des de la Fundació Miquel Martí i Pol hi va assistir Roger Canadell i va 
recitar el poema “Després de tot”. 

 
- Participació en el projecte d’Espais Escrits “Clàssics catalans a les biblioteques 

públiques de Catalunya”. El 20 d’octubre es va anar a la Biblioteca d’Anglès i el 
7 de febrer a la Biblioteca de la Canonja el 7 febrer de 2017. Les sessions van 
ser conduïdes per Roger Canadell. Aquest projecte es desprèn de l’acord de 
col·laboració entre Espais Escrits i el Servei de Biblioteques, i consisteix en què 
un representant del centre patrimonial associat a Espais Escrits assisteix com a 
dinamitzador al club de lectura corresponent, per conduir el debat entorn l'obra 
de l’autor a qui representa.  

 
 
 
 
 



  Memòria 2016 

18 
 

Jornades Miquel Martí i Pol 2016 
 
Col·laboració en l’organització de les Jornades Miquel Martí i Pol 2016. 
 
Dijous, 10 de novembre. Biblioteca Bac de Roda.  
 
Presentació de “Simbiosi”, la pel·lícula on Ramon Muntaner canta a Martí i Pol (Ona 
Films, primavera de 1976). Presentació a càrrec de Ramon Muntaner, músic; Marta, 
Molins, actriu; Jordi Cadena, director; i Tomàs Pladevall, director de fotografia. 
 
En aquest acte vam tenir el privilegi de gaudir del curtmetratge “Ramon Muntaner canta 
Martí i Pol”, amb la presència del seu director, Jordi Cadena, del cantant i músic Ramon 
muntaner, de Tomàs Pladevall, director de fotografia, i de Marta Molins, actriu.  

La pel·lícula es va gravar l’any 1976 entre Cornellà i Roda de Ter, motiu pel qual se 
suma l’interès memorialístic pel descobriment d’uns indrets rodencs que avui o han 
desaparegut o ja gairebé són irreconeixibles pel pas dels anys. El film va romandre 
perdut des de la seva estrena fins fa quatre dies, quan Tomàs Pladevall el va trobar a la 
Filmoteca de Catalunya i el va posar a disposició de la Fundació Miquel Martí i Pol. 

Durant la presentació, Ramon Muntaner va explicar emocionat la història del 
curtmetratge, el retrobament amb ell mateix de jove en veure les imatges, i la 
importància de tenir Miquel Martí i Pol filmat. El poeta de Roda apareix conversant 
amb l’editor Ramon Balasch, unes imatges fins avui inèdites que mostren el carisma de 
l’autor amb quaranta-set anys.  

 

Divendres, 11 de novembre. Teatre Eliseu. 
Homenatge popular. 
Lectura de poemes a càrrec dels alumnes de les escoles Emili Teixidor i Mare de Déu 
del Sòl del Pont, i de l’Institut Miquel Martí i Pol de Roda de Ter.  També van llegir 
Roser Anglada, la regidora de cultura Cesca Costa, el saxofonista Pep Poblet, el poeta i 
cantautor Guillem Ramisa, i la cantant Joana Serrat.  
 
 
Dissabte,  12 de novembre. Biblioteca Bac de Roda. 
El dissabte es va presentar el llibre guanyador de la 31a edició corresponent a 2015, 
titulat Filles. Viatge d'anada, escrit per Raquel Estrada Roig i publicat per Pagès 
editors. 
La presentació del llibre va ser conduïda per Roger Canadell, professor de literatura de 
la Universitat Oberta de Catalunya, el qual va plantejar possibles itineraris de lectura del 
poemari i va dialogar amb l'autora per tal de mostrar al públic assistent alguns elements 
clau per a la lectura i la interpretació del llibre. 
En l'acte de presentació, que es va dur a terme a la sala polivalent de la biblioteca Bac 
de Roda, Raquel Estrada i Roger Canadell van teixir un diàleg gràcies al qual va fer-se  
 
evident que Filles. Viatge d'anada planteja un itinerari poètic sobre aspectes vitals ben 
diversos i complementaris que condueixen a una reflexió profunda sobre la importància 
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de les relacions familiars, sobre les injustícies socials dels nostres dies i, és clar, sobre la 
maternitat. 
 
 
Dissabte,  12 de novembre. Teatre Eliseu. 
Recital poètic amb música. La vida cara a cara. Amb: Fèlix Pons, veu i  Jordi 
Busquets, guitarra. 
El duet compost per l’actor Fèlix Pons i el músic Jordi Busquets va cantar i recitar una 
tria de textos de Miquel Martí i Pol. Els intèrprets van llegir i interpretar poemes a ritme 
de country, i van convertir el teatre i el poble de Roda de Ter en un Far West modern. 
La qualitat del recital de Pons, i el magnífic acompanyament de guitarra de Busquets 
van fer de la vetllada un acte especial, amb una actuació que va aconseguir l'apropament 
dels espectadors amb l’essència poètica de Martí i Pol.   
 
Diumenge, 15 de novembre. Teatre Eliseu. 
Lliurament dels Premis Literaris i Pedagògics.  
 
Les Jornades van acabar el diumenge amb el Lliurament dels Premis Literaris i 
Pedagògics de Roda de Ter que va tenir lloc a les 11 del matí al Teatre Eliseu.  
 
• 32è Premi de Poesia Miquel Martí i Pol 
• 3r Premi de Teatre Jaume Salés i Sanjaume 
• 4rt Premi Sebastià Àlvarez al millor treball de Final de Grau de temàtica educativa de 
la Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes de la Universitat de Vic  
• 27è Premi ARC de narrativa infantil i juvenil.  
 

L’acte va estar presidit per l’alcalde de Roda de Ter, Albert 
Serra, i el Diputat delegat de Presidència, Serveis Generals i 
Relacions amb la Ciutat de Barcelona, Jaume Ciurana. A la 
taula presidencial també hi havia Mariàngels Martí, filla del 
poeta, a més de la regidora de Cultura, Francesca Costa, i el 
degà de la Facultat d’Educació, Traducció i Ciències 
Humanes, Dr. Eduard Ramírez.  
 
 
 
 
 

 
PREMIS LITERARIS DE RODA DE TER 2016 
 
32è PREMI DE POESIA “MIQUEL MARTÍ I POL”  
Guanyador: 
JORDI SOLÀ I COLL de Barcelona amb l’obra Ulls de glaç. 
Mencions honorífiques per a Joan Carles González Pujalte de Mataró amb l’obra 
Gàrgola i Guillem Quintana Badosa de Girona amb l’obra El vell mirall del temps. 
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3R PREMI DE TEATRE “JAUME SALÉS I SANTJAUME”  
Guanyador: 
DOBRIN PLAMENOV VACHEV de Torelló per l’obra Orlando Boom. 
 
4rt PREMI Sebastià Àlvarez d’Educació al millor treball de Final de Grau de 
temàtica educativa de la Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes de la 
Universitat de Vic  
EXAEQUO  
Sílvia Llagostera i Cerdà per “L’orientació dels infants: la realitat als mapes“ 
Jordi Vila i Ballús per “A propòsit de la feina: com organitzem i vivim el nostre temps? 
“ 
 
27è PREMI DE NARRACIÓ INFANTIL I JUVENIL  
Guanyadors: 
1a categoria: Desert 
2a categoria: Nens i nenes de 4rt, 5è i 6è de primària. 
Pseudònim: CASOAR 
Títol: “La meva vida” 
Guanyador: Marçal Vizcaíno i Roca de l’Escola Mare de Déu del Sòl del Pont de Roda 
de Ter.  
3a categoria: Nois i noies de 1r i 2n d’ESO. 
Pseudònim: ByPGG 
Títol: “Lluita de gladiadors” 
Guanyador: Pol Grau i Gil de l’Institut Miquel Martí i Pol de Roda de Ter. Actualment 
cursa 2n d’ESO.  
4a. Categoria: Desert. 
5a. Categoria: Nois i noies de 1r i 2n de Batxillerat. 
Pseudònim: Ulleres 
Títol: “Just en aquest moment?” 
Guanyador: Adrià Sanglas i Ocaña de l’Institut Miquel Martí i Pol de Roda de Ter. 
 
Per acabar l’acte i cloure les Jornades Miquel Martí i Pol es va oferir l’espectacle poètic 
musical a càrrec d’alumnes i professors de l’Escola Municipal de Música “El Faristol” 
amb Iolanda Moya (ballarina) i Roger Vidal i Coll (actor): La fugitiva.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Memòria 2016 

21 
 

Subvencions concedides 
 
 
1. OSIC. Activitats literàries: modalitat de recursos digitals sobre literatura 

catalana. 
 

L’any 2016, la Fundació Miquel Martí i Pol es va tornar a presentar a les subvencions 
per a ACTIVITATS LITERÀRIES - RECURSOS DIGITALS que atorga l’Oficina de 
Suporta la Iniciativa Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
amb un projecte d’ampliació de l’APP “L’univers poètic de Miquel Martí i Pol”.  
Vistos els resultats de la fase primera del projecte “L’univers poètic de Miquel Martí i 
Pol” i l’interès mostrat pels centres educatius catalans a l’hora d’aplicar els continguts 
de l’app a l’aula, l’OSIC va atorgar 4.017€ per a una II fase de treball. 
 
 
2. Ajuts per a la creació d’actes congressuals i jornades coorganitzades amb grups 

de recerca de la Universitat de Vic. 
 

Aquest ajut econòmic és específicament per a la I Jornada-Col·loqui Miquel Martí i 
Pol de Didàctica de la Literatura (novembre de 2017). Acte organitzat per la FMMP, 
AAMMP, el GR TEXLICO, el GR GRELL i la CVEL. 
 

Ruta literària 
 

2016: rutes literàries 
3 març IES Sant Miquel dels Sants, Vic. 3r ESO 4 grups 20+20+20+1

3 
IES 

2 abril Biblioteca de Cabrils 1 grup 29 ADULTS 
13 abril IES Bisaura, Sant Quirze de Besora 2 grup 18+19 IES 
6 maig Escola Emili Teixidor. 6è de primària. 1 grup 26 CEIP 
12 maig IES FRAGA 2 grups 20+21 IES 
14 juny ESTHER PUIG BOSCH. TURISME I 

SERVEIS 
1 grup 49 ADULTS 

17 juliol Rodafolk 1 grup 36 ADULTS 
17 setembre Grup adults 1 grup 8 ADULTS 
24 setembre Ruta literària Festa Major Roda de Ter 1 grup 10 ADULTS 
22 octubre Campanya de “Barris Antics” 1 grups 33  ADULTS 
30 
novembre 

IES Sant Miquel dels Sants, Vic. 3r ESO 2 grups 22+23 IES 

15 
desembre 

Grup adults 1 grup 15 ADULTS 
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ESCOLARS grups alumnes 
primària 1 26 
secundària 10 196 
ADULTS grups assistents 
 7 180 
TOTAL 18 402 
 
 
 

2016: visites al llegat 
3 març IES Sant Miquel dels Sants, Vic. 3r 

ESO 
2 grups 20+20 IES 

2 abril Biblioteca de Cabrils 1 grup 29 ADULTS 
13 abril IES Bisaura, Sant Quirze de Besora 2 grup 18+19 IES 
3 maig IES Miquel Martí i Pol. 4t ESO 2 grups 24 IES 
12 maig IES FRAGA 2 grups 20+21 IES 
14 juny ESTHER PUIG BOSCH. TURISME I 

SERVEIS 
1 grup 49 ADULTS 

17 
setembre 

Grup adults 1 grup 8 ADULTS 

3 
novembre 

Escola adults 1 grup 6  ADULTS 

8 
novembre 

Alumnes del Grau en Mestre d'Educació 
Infantil i Mestre d'Educació Primària. 
UVIC. 

1 grup 35 UNIVERS
ITAT 

11 
novembre 

Alumnes del Grau en Mestre d'Educació 
Infantil i Mestre d'Educació Primària. 
UVIC. 

1 grup 35 UNIVERS
ITAT 

30 
novembre 

IES Sant Miquel dels Sants, Vic. 3r 
ESO 

2 grups 22+23 IES 

15 
desembre 

Grup adults 1 grup 15 ADULTS 

 
ESCOLARS grups alumnes 
secundària 9 187 
universitaris 2 70 
ADULTS grups assistents 
 5 107 
TOTAL 16 364 
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Reunions i tasques realitzades entre novembre i desembre 
 
Amb l’entrada del nou equip directiu de la Fundació Miquel Martí i Pol, i durant el 
novembre i desembre de 2016, s’han realitzat les tasques i reunions següents: 
 

- Acompanyament en les Jornades Miquel Martí i Pol 2016 (novembre). 
- Assistència a la Jornada Tècnica d’Espais Escrits (11 de novembre a Vilanova i 

la Geltrú). 
- Reunió amb el Rector de la Universitat de Vic, Jordi Montañà (16 de desembre a 

la UVic-UCC). 
- Reunió amb Mireia Munmany, secretària d’Espais Escrits (19 de desembre a 

Roda de Ter). 
- Reunió amb Josep Navarro per fer la ruta literària de forma conjunta (12 de 

desembre a Roda de Ter). 
- Reunió amb Jordi Chumillas, Cap d’Estudis de la Facultat d’Educació, 

Traducció i Ciències Humanes de la UVic-UCC, i M. Àngels Verdaguer, 
directora de la Càtedra Verdaguer d’Estudis Literaris (22 de desembre). 

- Gravació de les locutions de la IIa fase de treball de l’app “L’univers poètic de 
Miquel Martí i Pol”. 

- Elaboració del guió del vídeo sobre “L’univers poètic de Miquel Martí i Pol”. 
- Preparació i inici de redacció del dossier amb la descripció Pla de mecenatge 

privat i patrocini cultural de la FMMP (descripció de la fundació, objectius de 
finançament privat, oferta a les empreses i particulars, avantatges públics i 
fiscals, formes de mecenatge privat, tipus de donacions, la contribució de 
l’empresa a la societat amb el mecenatge provat). 

- Elaboració del pressupost 2017. 
- Tancament 2016. 
- Memòria d’activitats de 2016. 
- Projecte i programa d’activitats 2017. 
- Finalització de la IIa fase de treball de l’app “L’univers poètic de Miquel Martí i 

Pol”. 
- Presentació a la convocatòria “Ajuts per a la creació d’actes congressuals i 

jornades coorgantizades amb grups de recerca de la universitat de Vic-UCC”. 
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ANNEX



 

Dades de l’Àudioguia de la ruta literària. Apple.
  

la ruta literària. Apple.  

 

Memòria 2016 

25 



 

Els pics de baix són 1, la majoria, 2 i 3 descàrregues i el pic més alt és 20 descàrregues

 
 
 
 

  
n 1, la majoria, 2 i 3 descàrregues i el pic més alt és 20 descàrregues 
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Dades de l’Àudioguia de la ruta literària. Android
 
La xifra 36 és baixades actuals a dispositius i 136 és aplicacions baixades 
 
 

 
 
 

  

Android . 

i 136 és aplicacions baixades en total (100 l’han tingut, des del principi)
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en total (100 l’han tingut, des del principi). 
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Els pics més baixos són 1 dispositiu i el més alt 5 (10 abril)
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Els pics més baixos són 1 dispositiu i el més alt 5 (10 abril). 
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