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Presentació 
 

El present document és la memòria de les activitats dutes a terme per la Fundació 
Miquel Martí i Pol durant l’any 2019 en la qual s’inclou l’anàlisi de les dades 
referents a impacte digital i públic. 
 
Cal destacar com a fets importants, en primer terme, la inauguració exitosa de la seu 
de la Fundació Miquel Martí i Pol que culmina amb l’objectiu proposat l’any 2017 de 
poder acollir en una seu visitants i grups escolars amb comoditat. Seguidament, la 
finalització d’una exposició permanent que permet considerar la seu de la Fundació 
com a equipament museístic i que explica la vida i obra de l’autor amb objectes i 
documents originals de gran valor literari i memorial. En darrer terme, l’obtenció 
d’un catàleg educatiu que aplega l’oferta literària de tallers i rutes destinada a públic 
escolar.  
 
Endemés, són del tot rellevants, per una banda, l’avenç en el projecte museístic de la 
Casa Miquel Martí i Pol com a objectiu proposat l’any 2017, i per l’altra banda, la 
bona acollida dels projectes digitals estrenats que proporcionen un impacte digital 
de la Fundació ben notable.  
 
És important recordar que és el tercer any que la Fundació compta amb personal 
treballador gràcies al conveni firmat a final de 2016 entre l’Ajuntament de Roda de 
Ter, la Fundació Miquel Martí i Pol i la Diputació de Barcelona. Aquesta dada és del 
tot rellevant si s’observen les dades estadístiques de l’apartat final del document. 
S’evidencia, pel que fa l’oferta educativa, la resposta de la feina iniciada el 2017 en 
relació a l’àmbit educatiu: 2017 (planteig de l’àmbit educatiu i creació de diverses 
propostes dirigides a públic escolar), 2018 (posada en marxa dels tallers i la nova 
ruta literària, així com també la creació de materials per portar l’activitat a terme) i 
2019 (creació d’un catàleg educatiu, primera promoció de l’activitat, formació de 
professionals per fer-la i inici d’una activitat intensa en l’àmbit).  
 

Per acabar, quant a conclusions, es considera imprescindible consolidar l’estructura 
professional de treball de la Fundació, atesa la xifra total assolida de públic (4.797 
persones) i la renovació del conveni amb Diputació de Barcelona per continuar el 
projecte global de contribuir al llegat educatiu, social i cultural del poeta, així com 
també crear vincles afectius amb la llengua catalana. 
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Arxiu 

Llegat Miquel Martí i Pol 

Exposició del llegat Miquel Martí i Pol 

S’ha creat una vitrina especial a la seu de la Fundació que forma part de l’exposició 
permanent sobre Martí i Pol per presentar documentació del llegat Miquel Martí i 
Pol. La vitrina es divideix en tres apartats: 1. Procés de creació (amb còpies de 
manuscrits i mecanoscrits de diverses èpoques), 2. La fàbrica i l’activisme de l’autor 
(amb documentació referent a la faceta d’actor del poeta i objectes de la Tecla Sala 
combinats amb els textos del poemari) i 3. Relacions amb d’altres autors (còpies de 
cartes creuades amb Joan Triadú, Salvador Espriu, Pere Quart, Manuel de Pedrolo, 
Xavier Benguerel, etcètera).  

 

Consultes del llegat 

S’han atès totes les consultes relacionades amb el Llegat Miquel Martí i Pol, tant pel 
que fa a les d’estudiants com també professionals o interessats del món editorial.  
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Fons Florenci Crivillé 

Durant l’any 2019 s’ha continuat amb la classificació i ordenació de les capses 
d’arxiu. 

Paral·lelament s’ha preparat el fons bibliogràfic i musical (discos i CDs) per 
incorporar-los al catàleg en línia que s’està preparant. El programari que utilitzarem 
serà l’Openbiblio, un sistema integrat de gestió de biblioteques via web. Conté els 
mòduls bàsics d'administració, catalogació, préstec i generació d'informes. El 
sistema ofereix tenir els exemplars catalogats. Inclou, a més, el cercador. La 
catalogació es duu a terme en format MARC. Amb l’Openbiblio tothom que ho vulgui 
podrà consultar el fons Florenci Crivillés bibliogràfic i musical amb la catalogació 
completa dels exemplars i amb fotografia de la coberta. Una vegada tinguem l’arxiu 
classificat, també l’incorporarem al catàleg. 

Mecenatge  
 
Durant el 2019 s’han mantingut contactes amb diversos ens privats que han 
fructificat amb una inversió de capital en diversos projectes de la Fundació: oferta 
educativa, exposició permanent de la seu i diversos premis literaris.  

Conveni de col·laboració amb l’empresa Feixas Aulet. Estacions de Servei  
 
El mes de març es va signar un acord de col·laboració amb l’empresa rodenca 
Feixas Aulet. Enllaç relacionat: http://miquelmartiipol.cat/noticies/firmem-conveni-
collaboracio-feixas-aulet-estacions-servei/?fbclid=IwAR0f-03kldF09aNCDNG7-
IMER8YythOvvHehFwEfKa3Qv-JzfkY_W6X8fbI 



Memòria 2019 
 

8 
 

 

 

Subvencions i ajuts demanats 
 
1) OSIC. Ajuts per a activitats literàries –activitats de promoció.  
 
2) FEDER. S’ha presentat un projecte a la convocatòria del Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional per a l’elaboració d’un joc d’escapada triple a la seu de la 
Fundació.   
 
3) PUOSC. S’ha demanat, conjuntament amb l’Ajuntament de Roda de Ter, un ajut al 
Pla Únic d’Obres i Serveis de la Generalitat de Catalunya per a 2020-2024.  
 
4) Obra Social La Caixa.  

Amics de la Fundació Miquel Martí i Pol 
 

A final de 2018 es va veure escaient sumar els esforços de l’Associació d’Amics de 
Miquel Martí i Pol i la Fundació Miquel Martí i Pol. El resultat va ser la creació dels 
Amics de la Fundació Miquel Martí i Pol amb la voluntat d’aplegar totes les persones 
que volen col·laborar amb els objectius de la Fundació, ja sigui amb voluntariat o 
amb l’ajut econòmic. Durant el 2019 s’ha continuat treballant en aquesta línia amb 
les accions següents: 
 
o S’ha treballat en una campanya de captació de socis d’Amics de la Fundació 

Miquel Martí i Pol. 
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o S’ha elaborat un tríptic informatiu provisional amb la informació sobre Amics 
de la Fundació Miquel Martí i Pol.  

o S’ha adaptat un espai web amb la informació relacionada amb Amics de la 
Fundació Miquel Martí i Pol. 

o S’ha adaptat la butlleta per fer-se soci a la nova llei de protecció de dades.  
o Hem mantingut informats els Amics de la Fundació Miquel Martí i Pol de totes 

les activitats organitzades per la Fundació.  
o Hem editat la postal de nadal i l’hem enviada a tots els socis.  

 
Més informació:  
http://miquelmartiipol.cat/amics-de-la-fundacio-miquel-marti-i-pol/ 
 

 
 

Donacions i adquisicions 
 
Dues marqueses 
 
Cesca Costa, veïna de Roda de Ter i ex regidora de cultura, ha donat dues marqueses 
amb testos a la Fundació Miquel Martí i Pol per decorar l’entrada. 

Objectes que van pertànyer a l’autor 
 
Montserrat Sans ha donat els objectes que es detallen a continuació a la Fundació 
amb l’objectiu de nodrir la col·lecció de l’entitat sense ànim de lucre i donar a 
conèixer l’autor: 
 

- Les dues últimes màquines d’escriure de Miquel Martí i Pol. 
- El llum de sobretaula que l’autor tenia quan vivia a La casa groga.  
- Dues ulleres del poeta. 
- L’agenda de contactes de l’autor. 
- Creu de Sant Jordi (1983). 
- Premi d’Honor de les Lletres Catalanes (1991). 
- Medalla d’Or al Mèrit en les Belles Arts (1992). 
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- Diploma del Premi Nacional de Literatura atorgat per la Generalitat de 
Catalunya (1998) 

- El diploma i la medalla de Doctor Honoris Causa concedit a l’autor per la 
Universitat Autònoma de Barcelona (1999). 

 
Llibreta manuscrita 
 
La Fundació Miquel Martí i Pol amplia el fons del poeta gràcies a una donació de la 
família Font Pros. 

Es tracta d’una llibreta que conté més de vuitanta textos escrits entre 1981 i 1982. 
S’hi troben, entre d’altres, els originals de Cinc poemes d’iniciació. A més, Rosa Font 
ha entregat dues cartes que el poeta li va fer arribar els anys 1982 i 1983. En una 
d’elles, Martí i Pol li diu: «El Primer llibre de Bloomsbury sortirà, segurament, la 
setmana entrant. No he oblidat que et dec el manuscrit. Serà teu, no pateixis. El que 
passa és que he de completar la llibreta i ara escric poc per manca de temps 
(27.11.82). 

Rosa Font ha fet la donació amb motiu de l’estima que la família té al poeta. Ha fet 
l’entrega acompanyada de Montserrat Corominas en record a Ramon Corominas 
Salés i Joan Font Romagosa, amics de l’autor. 

La Fundació Miquel Martí i Pol conservarà la documentació al seu fons i l’exposarà 
un cop hagi portat a terme un primer estudi. 
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Retrat de Miquel Martí i Pol fet per l’artista Mariona Millà 
 
L’artista Mariona Millà ha fet la donació del retrat original que va fer al poeta l’any 
1992, així com també un esbós fet amb llapis el mateix dia.  
 
Drets d’ús imatges del fotògraf Jordi Puig 
 
La Fundació ha adquirit els drets d’ús de diverses fotografies que Jordi Puig va fer al 
poeta a la casa groga. Aquestes imatges poden ser usades per tot el que estigui 
relacionat amb la institució. 
 
Ràdio tocadiscs Telefunken Intermezzo 
 
Gràcies al suport econòmic dels Amics de la Fundació Miquel Martí i Pol s’ha adquirit 
una ràdio tocadiscs Telefunken Intermezzo original dels anys 60, totalment 
restaurada i en funcionament, idèntica a la que tenia el poeta a cal Manyà. La peça 
ingressa a la col·lecció de la Fundació i permetrà explicar als visitants com Miquel 
Martí i Pol va aprendre el francès de forma autodidacta escoltant la cançño francesa 
a casa.  
 

 
Fotos: Ràdio tocadiscs adquirida (esquerra) i fotograma del programa «Mirador» 

(1977) que mostra la ràdio tocadiscs al menjador de cal Manyà.   
 
Discs originals de l’autor 
 
Mariàngels Martí, filla de l’autor, ha donat una col·lecció de discos que havien format 
part del repertori més escoltat pel poeta. Els discs són dels autors següents: Georges 
Brassens, Leo Ferrer, Brel, Juliette Greco, Gilbert Bécaud, Charles Aznavour, Édith 
Piaf i Charles Trenet. 
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Infraestructures i conservació 
 

Adaptació de la Fundació Miquel Martí i Pol  

S’ha treballat de forma intensa per equipar i adaptar la seu de la Fundació amb tot 
el necessari per entrar-hi a treballar.  
 

Exposició permanent 

Durant el primer semestre de 2019 s’ha finalitzat el treball de l’exposició 
permanent, iniciat a 2018, de la seu de la Fundació, que compta amb la museïtzació 
de diversos espais: 

1. Espai que presenta la bibliografia de Miquel Martí i Pol. 
2. Vitrines que presenten l’obra publicada per l’autor. 
3. Racó sobre la fàbrica. 
4. Racó «Ara és demà. Mostra d’una tria del Fons artístic».  

 

   
 

Peces procedents del Fons MMP de la Diputació de Barcelona 

El mes de maig es van traslladar i muntar sis peces (cinc quadres i una escultura) a 
la seu de la Fundació procedents del Fons MMP de la Diba les quals han passat a 
formar part de l’exposició permanent de la seu. Aquestes peces ajuden explicar 
l’Homenatge Popular de 1978 dedicat a Miquel Martí i Pol. 
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Inauguració de la seu de la Fundació Miquel Martí i Pol 
 
Reunió de veïnatge per presentar la seu 
 
Unes setmanes abans de la inauguració de la seu es va organitzar una reunió de veïns 
del barri del Serrat de Roda de Ter per presentar l’espai i la festa d’inauguració amb 
la intenció d’obrir l’acte a tot tipus de participació i recollir els suggeriments de les 
persones que viuen al voltant.   
 

 
 
29 de juny de 2019 
 
La festa d’inauguració va començar amb una cercavila de gegants i capgrossos 
dirigits per la geganta Elionor, amb la participació de les colles geganteres de Roda 
de Ter, L’Esquirol, Tavertet i del barri de Santa Anna de Vic. L’itinerari de la cercavila 
va ser des de la plaça de les Tres Fonts fins al carrer Costa del Ter. 
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Tot seguit va tenir lloc la plantada de gegants al davant de la seu i un esmorzar 
popular amb orxata, llet merengada i coca de can Teiona. A continuació, la recepció 
del M. Hble. Sr. Quim Torra, president de la Generalitat de Catalunya.   
 
El President de la Fundació va entregar la clau al President Quim Torra perquè obrís 
la porta de la seu, per fer una obertura simbòlica a tothom. Llavors hi va haver una 
breu visita comentada de l’espai a càrrec de la directora de la Fundació, Montse 
Caralt, i el parlament oficial del president, a la sala polivalent de la seu. El President 
de la Fundació li va donar l’entrada.  

 
 
A les 10.45h hi va haver les ballades dels gegants i capgrossos a manera de gratitud 
i comiat del president, amenitzats amb música dels grallers de les colles. 
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Paral·lelament es van iniciar els tallers i activitats a l’aire lliure programats per la 
jornada. Es va fer un taller de poesia i impremta, en el qual les persones aprenen a 
col·locar cada lletra en les guies de la impremta artesanal de manera que es pugui 
imprimir i el text es llegeixi correctament. Es treballava amb versos d’en Miquel 
Martí i Pol i també els nens i nenes escrivien el seu nom.  
A més, hi havia el taller de punts de llibre, en el qual les persones elaboraven el seu 
propi punt de llibre a partir d’una selecció de versos del poeta escollits especialment 
per a l’ocasió. També hi va haver algun infant que es va aventurar a il·lustrar algun 
poema. Tots aquests treballs van ser exposats a l’estenedor de paraules. 
Cap a mig matí van arribar la resta de polítics i amics del poeta i es va procedir a fer 
una nova visita comentada de l’espai.  
A les 11.30h tothom va quedar embadalit amb la sessió de conta poemes i contes 
amb Caro Von Arend, que va omplir l’escenari de la sala polivalent amb contes, 
titelles i cançons i va comptar amb la participació de tothom, grans i petits.  
 

 
 
A les 12h van tenir lloc els parlaments d’inauguració a càrrec de la família i amics 
del poeta, amb la presència de l’Hble. Sra.  Mariàngela Vilallonga, consellera de 
cultura de la Generalitat de Catalunya. Hi van intervenir Montse Caralt, directora de 
la Fundació; Mariàngels Martí, filla del poeta; Lluís Llach, amic íntim del poeta; 
president de la Fundació (alcalde de Roda de Ter); Il·lre. Sr. Oriol Lladó, diputat 
delegat de cultura de la Diputació de Barcelona; i l’Hble. Sra. Mariàngela Vilallonga, 
consellera de cultura. 
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Per fer la clausura dels parlaments, el grup de Català de l’Espai Activa’t va fer un 
homenatge al poeta honorant-lo amb una corona de llorer. Va cloure l’acte el recital 
de poesia de Miquel Martí i Pol a càrrec d’Irene Solà, Jaume Coll Mariné, Maria Isern, 
Anna Miralpeix, Núria Armengol i Raquel Santanera, tots ells poetes participants al 
cicle «Els Vespres Malgastats», que el mateix dia a la tarda celebrava la festa de 
clausura de l’edició d’enguany als espais del Monestir de Sant Pere de Casserres.  
La jornada va ser festiva amb la participació d’unes 600 persones i un públic ben 
heterogeni, de Roda de Ter i també de fora del poble.  
La jornada va acabar amb una tarda de portes obertes per a tothom qui volgués 
visitar l’espai amb tranquil·litat o bé no hagués pogut venir als actes del matí.  

Visites a la seu 
 
Arran de la inauguració de l’exposició permanent, hem iniciat les visites comentades 
a l’espai que s’han fet sempre amb reserva prèvia via correu electrònic o trucada 
telefònica i de forma gratuïta.  
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Activitat 

 
Activitat educativa 

Aquest any 2019 s’ha fet visible la resposta a la nostra oferta educativa, destinada a 
centres educatius i també a col·lectius o grups individuals. La demanda, tan diversa, 
ens ha motivat a plantejar uns tallers que s’adaptin a cada necessitat i durant tot 
l’any hem portat la gestió i la coordinació de propostes que van des de clubs de 
lectura de poesia a la ruta literària passant per diversos tallers específics. 

L’estenedor de paraules  

S’ha donat continuïtat a l’activitat «L’estenedor de paraules» organitzada amb 
alumnes de primària de les escoles Emili Teixidor i Mare de Déu del Sòl del Pont de 
Roda de Ter amb la intenció d’apropar els infants al poeta. De nou, ha estat una 
activitat molt ben acollida per les escoles mencionades. El resultat de l’activitat va 
ser un estenedor ple de poemes escrits pels infants que es van exposar el 29 de juny 
amb motiu de la inauguració de la seu. 
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Ruta literària Miquel Martí i Pol 

La ruta literària és l’activitat més demandada de l’oferta educativa de la Fundació. 
Enguany s’ha ampliat la informació que es donava a cada punt de la ruta.  
 

 
 

Taller de poesia i impremta  

En diverses ocasions hem portat a terme aquest taller, amb participants ben 
diferents, com ara alumnes de primària (cicle superior) i també col·lectius de gent 
gran. En dues ocasions el taller s’ha desenvolupat amb les persones de l’associació 
ADFO. El taller es planteja en dues fases: la primera, amb la descoberta de poemes 
breus de Miquel Martí i Pol, és de creació poètica i la segona consisteix en la 
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impressió dels textos creats amb la impremta del taller.    
 

  

Diem poemes en veu alta! 

Aquest taller de recitació de poesia dona eines per a dir poemes en veu alta. Es 
parteix de textos de Miquel Martí i Pol però també, si s’escau, es treballa amb poemes 
d’altres autors. El públic que ens ha sol·licitat aquest taller ha estat ben divers: grups 
de primària (cicle superior) i secundària, i dos col·lectius de gent gran. En alguna 
ocasió hem acabat el taller fent l’enregistrament dels poemes treballats.  
 
 

 
 

Diem poemes a la ràdio! 

El taller Diem poemes a la ràdio! consta d’una primera sessió en què treballem amb 
diferents dinàmiques per a veure les eines que tenim per a recitar millor i d’una 
sessió final a la ràdio del municipi per a fer l’enregistrament dels textos treballats. 
Enguany hem tingut l’oportunitat de treballar amb Ràdio Roda i Ràdio Ona de 
Torelló. 
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Taller de poesia + espectacle 

Aquest format de taller té com a objectiu la representació teatral dels textos poètics. 
Consta de diverses sessions: una primera, per a veure les eines de què disposem per 
a recitar; una segona per al treball dels poemes i l’escenificació; seguidament 
s’assaja al teatre amb totes les especificitats tècniques i de l’espai i, finalment, es fa 
la representació.  
 

 
 
Per portar a terme totes aquestes activitats ens hem adaptat a les necessitats de cada 
centre, grup o col·lectiu individual, afinant la proposta i els textos amb els quals 
treballar.  
 



Memòria 2019 
 

21 
 

En general ens hem traslladat al centre sol·licitant o a la seu de cada col·lectiu, però 
també hi ha hagut algunes ocasions on l’activitat s’ha realitzat a la sala polivalent de 
la Fundació Miquel Martí i Pol.  
 

Tallers amb l’ADFO (Associació de Disminuïts Físics d’Osona). Inici de la 
col·laboració. 

Enguany hem iniciat les col·laboracions amb l’ADFO i s’han fet fos tallers: un per la 
campanya de Sant Jordi i un per la de Nadal. El resultat de tot plegat ha estat molt 
satisfactori. 
 

 
 

Altres 

S’ha coorganitzat l’espectacle «Quan les fàbriques cantaven» conjuntament amb 
l’Ajuntament de Roda de Ter i l’Arxiu Memòria Històrica de Roda de Ter. Es tracta 
d’un espectacle en què la cantant Clara Marsó ha interpretat diverses cançons 
tradicionals sobre les fàbriques i les historiadores Irene Lloc i Núria Sadurní han 
explicat el context històric de cada una d’elles.  
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Clubs de lectura 

La Fundació ha participat al club de lectura de la Biblioteca de Maçanet de la Selva 
amb el llibre La fàbrica. Roger Canadell va ser l’encarregat de fer-ne la moderació. 
La contractació d’aquest club de lectura s’ha fet a través d’Espais Escrits com 
articuladors del patrimoni literari català. 

 

S’ha actualitzat tota la informació referent als clubs de lectura de la web d’Espais 
Escrits. 
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Activitats formatives i de difusió 

Activitat formativa per conèixer autors patrimonials organitzada pel 
Departament d’Ensenyament, Espais Escrits i la Fundació 

 
El dia 30 de març es va portar a terme l’activitat formativa a la seu de la Fundació. 
El programa que es va desenvolupar va ser el següent:   

09.00- 09.30 h Recollida d’informació i benvinguda  

09.30- 10.30 h Xerrada Aproximació a la poesia a través del joc. Una experiència 

d’ahir per a l’escola d’avui?, a càrrec de Ramon Besora, mestre, pedagog i escriptor 

Ramon Besora és autor de diversos llibres per a infants: L’arbre de les 

lletres (2015), El conillet que volia pa de pessic (2017), Zoo de paraules (2018), 

etcètera. L’últim que ha publicat és No tinc por. Llegiu-ne una ressenya aquí. 

10:30- 11.30 h Espectacle Espais enllà. Els clàssics de la literatura catalana en un 

clic, a càrrec de Gemma Sangerman. 

12.00 – 12.30 h Presentació dels recursos educatius de la Fundació Miquel Martí i 

Pol, a càrrec de la directora Montse Caralt 

12.30 – 14.00 h Sessió de conta contes i poemes a càrrec de Caro Von Arend 

 

 
Enllaç sobre l’activitat:  
http://miquelmartiipol.cat/activitats/activitat-formativa-coneixer-autors-patrimonials-infantil-
primaria/?fbclid=IwAR1OqUBtpQy-HdLthO504U1jqwLccOhKVW9pV49JEw6xTqneM0SIL74qij0 
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Miquel Martí i Pol a la 10a Escola d’Estiu de Literatura Infantil i Juvenil 
organitzada per la UVic i l’Abadia de Montserrat 

El dimarts 2 de juliol Montse Caralt va parlar sobre «Les activitats didàctiques per a 
conèixer el poeta Miquel Martí i Pol» a la Jornada internacional. La sessió va consistir 
en una descripció de les propostes didàctiques que ofereix la Fundació Miquel Martí 
i Pol per fer conèixer la vida i l’obra del poeta de Roda de Ter als infants.  

 
 

Patrimoni literari i educació. Intervenció a la VIII Jornada Tècnica d’Espais 
Escrits. 

El dilluns 4 de novembre va tenir lloc la jornada tècnica anual que organitza Espais 
Escrits. Enguany vam ser convidats a parlar de patrimoni literari i educació.  
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III Jornada-Col·loqui Miquel Martí i Pol de Literatura i Educació (Lleida) 

Durant el segon semestre de 2019 s’han iniciat les gestions organitzatives i s’ha 
definit el programa de la III Jornada-Col·loqui Miquel Martí i Pol de Literatura i 
Educació que enguany s’organitza conjuntament amb la Universitat de Lleida i amb 
la col·laboració de la Universitat de Girona i la Universitat de Vic-Universitat Central 
de Catalunya. L’activitat es portarà a terme a mitjan mes de maig de 2020. 

Sessions de formació per a guies que fan la ruta literària Miquel Martí i Pol 

S’han portat a terme dues sessions (dues tardes) de formació sobre el context 
cultural i literari català des de la Renaixença a la normalització lingüística a càrrec 
de Montse Caralt.  
Han entrat noves persones a la borsa de guies i s’han format perquè portin a terme 
rutes literàries.   
 

  

Formació del personal de la Fundació 

Anna Miralpeix ha participat en: 
Curs: Poesia a secundària (1, 2, 3 i 4 de juliol). 
Organitzat per la Càtedra Joan Vinyoli i la Universitat de Girona. 
 
Mercè Franquesa ha participat en: 
Curs: Comptabilitat per no comptables (2 sessions) 
Organitzat per Creacció Agència d’emprenedoria, innovació i coneixement. 
Sessions: dilluns 25 de març i el dilluns 8 d'abril, a les 09.30h, al C/ Anselm Clavé, 9 
de Centelles. Curs subvencionat. 
 
Curs: Factura electrònica, certificats digitals i signatura electrònica 
Organitzat pel Consorci del Lluçanès. Sessió: dilluns 6 de maig de 2019 a les 
10:00h. al Consorci del Lluçanès, C. Vell, 3 Sant Creu de Juglar (Olost). Curs 
subvencionat. 
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Jornades Miquel Martí i Pol (Roda de Ter, Torelló, Vic, Tavèrnoles, 
Santa Coloma de Farners i Barcelona) 

Roda de premsa 

El dimecres 23 d’octubre a les 12 del migdia va tenir lloc la roda de premsa de les 
Jornades Miquel Martí i Pol 2019 i del cicle Amb veu pròpia. Crònica de demà (Vic, 
Tavèrnoles i Roda de Ter).  
 

 
 
Es van convocar els protagonistes d’algunes de les entitats que col·laboraven o 
organitzaven algun acte per fer visible la diversitat i les mans que treballen en els 
actes. A la imatge, de dreta a esquerra: Neus Martínez, directora artística i professora 
de dansa de la Peña Flamenca de Manlleu, Susana Roura, regidora de cultura de 
l’Ajuntament de Vic, Carles Banús, alcalde de Tavèrnoles, Albert Serra, alcalde de 
Roda de Ter i president de la Fundació, Montse Caralt, directora de la Fundació, Fina 
Farrés, cap d’estudis de l’Escola Rocaprevera de Torelló i Camil Noguera, en 
representació del Centre Cívic de Torelló.  
  
Es va elaborar un dossier de premsa ben documentat per a tots els mitjans. 
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Deliberació dels Premis literaris, artístics i pedagògics 

La trobada de deliberació dels Premis literaris, artístics i pedagògics es va fer el 
dimarts 30 d’octubre, al vespre, a la Biblioteca Bac de Roda. Es va comptar amb els 
membres dels jurats següents:  
 
Anton Carrera, Antoni Pladevall, Lluïsa Julià i Jaume Coll Mariné (Premi de poesia 
Miquel Martí i Pol). 
Natàlia González, Joan Subirana i Xavier Moreno (Premi d’il·lustració de poemes). 
Marta Ramírez, Jordi Daví, Guillem Ramisa i Cristina Vilaró (Premi Instapoema) 
Mariàngels Martí, Montse Verdaguer i Núria Puntí (Premi ARC) 
Roger Canadell, Joan Roura (Premi de Teatre) 
 

 

Actes 

El mes de novembre es van celebrar, un any més, les Jornades Miquel Martí i Pol que 
van servir per commemorar el quinzè aniversari de la mort del poeta de Roda de 
Ter. Les diverses activitats portades a terme es van adequar a la finalitat de la 
Fundació, de contribuir a la consolidació del llegat cultural, educatiu i social de 
Miquel Martí i Pol. 
Unes jornades que, com s’exposarà a continuació, van venir marcades per la seva 
transversalitat, la creació de sinèrgies i l’ampliació d’escenaris, una mostra del 
caràcter nacional del poeta de Roda de Ter.  
 
Transversalitat de les activitats i creació de xarxa: Les Jornades Miquel Martí i 
Pol 2018 van incloure actes de diversa tipologia i per a públics diversos. La 
implicació del poble a les jornades es va veure reflectit amb la mobilització de més 
de 32 entitats i institucions socials (Escola Mare de Déu del Sòl del Pont, Escola Emili 
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Teixidor, Institut de Roda de Ter, Biblioteca Bac de Roda, Teatre Eliseu, Ajuntament 
de Roda de Ter, Ajuntament de Vic, Ajuntament de Tavèrnoles, Ajuntament de 
Girona, Associació ARC de comerciants de Roda de Ter, Escola Municipal de Música 
El Faristol, el Casino de Vic, la Universitat de Girona, la Càtedra Joan Vinyoli, la 
Universitat de Vic-UCC, el Museu Arqueològic de l’Esquerda, Reduccions. Revista de 
poesia, Pagès Editors, Espais Escrits, el Taller de la Memòria Històrica de Roda de 
Ter, el Festival Audiovisual Miquel Obiols, el Grup de Teatre Arrels, la Colla 
Gegantera, els Eskerdats, l’Associació Pessebrista, el Taller de Lectura en Veu alta 
del Casal Cívic de Torelló, l’Associació d’Amics de Miquel Martí i Pol, Diputació de 
Barcelona, Generalitat de Catalunya, Celler Vall Llach, els Amics de la Música de 
Ripoll, Ràdio Roda, l’Escola Municipal de Música de Torelló, etcètera). 
 
Ampliació d’escenaris: Aquest 2018 s’han realitzat actes en tretze espais diferents 
repartits per sis municipis: Roda de Ter, Tavèrnoles, Vic, Torelló, Girona i Barcelona. 
 
Dimecres 6 de novembre 
Presentació de la biografia Somiar el demà. Miquel Martí i Pol a càrrec de l’autor, 
Hèctor Serra, i conduïda per Montse Caralt i Roger Canadell. 
La presentació de la biografia va ser l’acte seleccionat per obrir les Jornades Miquel 
Martí i Pol. Es va fer a la llibreria Foster&Wallace de Vic com a símbol de l’obertura 
de les Jornades a tots els municipis. Hèctor Serra, autor del llibre, va venir de 
València a explicar-nos com havia treballat el llibre i l’interès de dedicar-lo a l’autor 
de Roda de Ter.  

 
 
Dijous 7 de novembre 
Presentació dels creadors dels espectacles de l’edició d’Amb veu pròpia. Crònica de 
demà 2019. Van participar a l’acte Carles i Pere Girbau, Josep Pedrals i Montse i 
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Noemí Morral. La tertúlia i la presentació va ser conduïda per Josep Casadesús, 
conegut com a k100. 

 
 
Divendres 8 de novembre 
Com cada any es va fer l’Homenatge popular al Teatre Eliseu de Roda de Ter el 
divendres més proper a la data de mort del poeta.  L’acte va seguir el guió següent: 
Lectura de poemes a càrrec de l’alumnat de les escoles de primària Emili Teixidor i 
Mare de Déu del Sòl del Pont, de l’Institut Miquel Martí i Pol, i de persones vinculades 
a les entitats de Roda de Ter Arxiu de la Memòria Històrica, Amics de la Ciència, la 
Terra i l’Espai, Grup fotogràfic de Roda de Ter, Amics i amigues de la natura de Roda 
de Ter i Les Masies, Diables del Pont Vell, i Clara Marsó i Cesca Costa; també van 
recitar els components del Taller de Lectura en veu alta del Centre Cívic de Torelló. 
A més, els infants i mentors del LECXIT de Roda de Ter van participar per primera 
vegada a l’acte. 
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Decoració artística dels infants de Roda de Ter 
Amb motiu de les Jornades els infants de les escoles de primària Mare de Déu del Sòl 
del Pont i Emili Teixidor de Roda de Ter van treballar, a la matèria de creació i 
plàstica, uns decorats per ser exposats al Teatre Eliseu durant el primer cap de 
setmana d’actes. Enguany es van crear cinc panells: quatre presentaven la 
il·lustració dels poemes dedicats a les estacions de l’any i un al nom i cognoms de 
l’autor fet amb lletres treballades de forma individual.  
 
Diumenge 10 de novembre 
 ¾ de 10 del matí es va portar a terme al cementiri de Roda de Ter l’acte d’homenatge 
en record al poeta amb motiu del 16è aniversari de la seva mort. Aquest acte es va 
desenvolupar de forma solemne i amb les intervencions següents: lectura de dos 
poemes, a càrrec del Diputat delegat de cultura de la Diputació de Barcelona, Sr. Joan 
Carles García Cañizares, i Oleguer Curriu Martí, net del poeta. Seguidament, hi va 
haver la  interpretació de «Married Life», de Michael Giacchino, i «Canon», de Johann 
Pachelbel, per Laia Canadell, Maria Puigneró, Ainona Parareda, Anna Payàs i Júlia 
Payàs. Les interpretacions musicals són fruit de la col·laboració amb el quintet de 
cambra de l’Escola Municipal de Música El Faristol. Va cloure l’acte l’ofrena d’un ram 
de 16 roses blanques al racó del poeta, dipositat per Montserrat Sans, vídua de 
Miquel Martí i Pol. A continuació, les persones que van voler van poder visitar els 
nínxols de Miquel Martí i Pol i d’Emili Teixidor. 
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A les 11 del matí, al Teatre Eliseu, va tenir lloc l’acte de lliurament dels Premis 
literaris, artístics i pedagògics amb la presència del Diputat delegat de cultura de la 
Diputació de Barcelona, Sr. Joan Carles García Cañizares. L’acte va ser presentat i 
conduït per Xavier Graset. 
 

 
 
La relació de premiats va ser la següent: 
 
— 35è Premi de poesia Miquel Martí i Pol. Amb la col·laboració de Institució 
Puig-Porret i Reduccions. Revista de poesia 
Persona premiada: Oriol Prat amb el recull Dies hàbils. 
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Van fer entrega del premi el diputat delegat de cultura de la Diputació de Barcelona, 
Sr. Joan Carles García Cañizares, Anna Maria Carbonell, presidenta de la Institució 
Puig-Porret, i Montserrat Sans, vídua del poeta i membre del patronat de la Fundació 
Miquel Martí i Pol. 

— 12è Premi Emili Teixidor a projectes de didàctica de la literatura. 

 

La regidora Montse Garcia va declarar el premi desert, valorant positivament els 
treballs presentats i remarcant que el premi posa èmfasi especialment a la innovació 
de les propostes presentades. 

 

 

 

 

 



Memòria 2019 
 

33 
 

— 3r Premi d’il·lustració de poemes de Miquel Martí i Pol. Amb la col·laboració 
de: Fundació Antiga Caixa Manlleu i BBVA 

Persona premiada: Maria Palet. 

 

Van fer entrega del premi Miquel Torrents, president de la Fundació Antiga Caixa 
Manlleu, i Albert Camps en representació de BBVA. 

— 3r Premi InstapoemaMMP. Amb la col·laboració de: Fundació Antiga Caixa 
Manlleu i BBVA 

Persona premiada: Carme Ozcoz (usuari: karma.oz) 

 

Van fer entrega del premi Miquel Torrents, president de la Fundació Antiga Caixa 
Manlleu, i Albert Camps en representació de BBVA. 

— 7è Premi Sebastià Álvarez al millor treball de Final de Grau de temàtica 
educativa de la Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes de la UVic-
UCC. 
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Persona premiada: Aruna Dayal amb el treball «Naturaleza y pedagogia Montsssori. 
Un estudio de caso».  

 

La membre del jurat del premi Núria Camps va llegir l’acta. La persona premiada no 
va poder venir, però es va llegir un text que va enviar expressament per a ser llegir 
a l’entrega. 

— Premi Sebastià Álvarez al millor treball de Final de Màster de temàtica 
educativa de la Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes de la UVic-
UCC. 

Persona premiada: Coaner Bujons amb el treball «Evolució de les idees dels infants 
sobre la classificació dels animals invertebrats».  

 

 

 Eduard Ramírez, degà de la FETCH, i Núria Camps van fer l’entrega del premi. 

— 2n Premi Aparador Jornades MMP2019. 
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Comerç premiat: Imatge digital Miquel Rovira. 

 

Va fer entrega del premi Albert Aguilar, regidor de cultura de l’Ajuntament de Roda 
de Ter. 

— 30è Premi ARC de narrativa infantil i juvenil. Amb la col·laboració de: ARC 
Roda de Comerciants. 

Persones premiades:  

Jordi Padrós Solà amb el text «Els invisibles» i Bruna Sala Font (finalista) amb «No 
hi ha internet!».  

  

 



Memòria 2019 
 

36 
 

Va entregar el premis Josep Maria Masoliver de l’Associació de Comerciants de Roda 
de Ter (ARC). 

Xuelei Bi (finalista) amb la narració «Créixer escrivint». 

 

Va donar el premi Josep Maria Masoliver de l’Associació de Comerciants de Roda de 
Ter (ARC). 

Mariam Drissi Autet (guanyadora) amb el text «A dures passes» i Marta Saborit 
Codinachs (finalista amb el text «Pensar en un després».  
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Va fer entrega el premi Josep Maria Masoliver de l’Associació de Comerciants de 
Roda de Ter (ARC). 
La cloenda de l’acte es va fer amb l’espectacle creat per a l’ocasió per la Peña 
flamenca de Manlleu, amb el grup Sal y Pañí y Sinlache en el qual es va combinar la 
poesia de Miquel Martí i Pol amb el flamenc.   

 

 
 
A les 6 del vespre, a l’Església de Sant Esteve de Tavèrnoles, es va presentar 
l’espectacle poètic d’Amb veu pròpia. Crònica de demà amb l’autor Josep Pedrals, 
l’acordionista Marc del Pino i el percussionista Marc Casas. L’acte va ser coorganitzat 
amb l’Ajuntament de Vic i l’Ajuntament de Tavèrnoles. 
 
Dilluns 11 de novembre   
 
A les 4 de la tarda, al Casal Cívic de Torelló, es va projectar la cantata «Un pont de 
mar blava» de Lluís Llach i Miquel Martí i Pol, enregistrada per TV3 el novembre de 
1993 al Palau Sant Jordi de Barcelona. Prèviament i a posteriori es va organitzar un 
debat sobre la cantata conduït per Montse Caralt i Camil Noguera. L’acte va ser 
organitzat amb els Voluntaris de la Biblioteca en el marc de la Setmana Solidària. 
 
Divendres 15 a la Fundació  
 
Amb motiu de la donació a la Fundació del retrat de Miquel Martí i Pol que l’any 1992 
l’artista Mariona Millà, es va organitzar un siàleg obert entre Mariona Millà i Marià 
Dinarès, president de l’Associació d’ACVic i professor de l’EASDVic per explicar la 
peça. Endemés, es va debatre sobre les claus per entendre l’art i comprendre els 
artistes contemporanis.  
 
Dissabte 16 de novembre  
 
Amb l’objectiu d’establir enllaços i xarxa amb altres equipaments, el Museu 
Arqueològic de l’Esquerda de Roda de Ter va sumar-se a les Jornades amb 
l’organització de l’activitat «Lettering: taller per aprendre a dibuixar lletres», que va 
anar a càrrec de Sílvia Ferrari.  
A les 8 del vespre, al Teatre Eliseu de Roda de Ter, es va estrenar l’espectacle 
multidisciplinari inspirat en La fàbrica de Miquel Martí i Pol amb motiu de l’edició 



Memòria 2019 
 

38 
 

d’Amb veu pròpia. Crònica de demà 2019, que va anar a càrrec dels joves rodencs 
Carles i Pere Girbau Pladelasala. L’acte va ser un èxit i l’espectacle ja és demandat 
per presentar-lo en d’altres localitats.  
 
Diumenge 17 de novembre  
 
A les 7 del vespre a la sala modernista del Casino de Vic es va fer «Nou MARiART», 
peça escènica amb música i poesia que convidava a retrobar l’essència de cadascú. 
Tot plegat amb motiu de l’edició d’Amb veu pròpia. Crònica de demà 2019. La 
interpretació va anar a càrrec de Noemí Morral, veu i poeta, i Montse Morral al piano. 
 
Divendres 22 de novembre  
 
A les 7 del vespre a la Fundació va tenir lloc la conferència «Miquel Martí i Pol poeta 
nacional» a càrrec del Dr. Jaume Subirana, escriptor, traductor i professor 
universitari, que va esbossar les raons perquè Miquel Martí i Pol és un poeta 
nacional. 
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Exposicions 
 
Les exposicions «De Paraules al vent a La fàbrica: creació, evolució i publicació dels 
primers poemaris de Miquel Martí i Pol» i «La vida de Miquel Martí i Pol» es van 
poder visitar del 3 de juliol al 30 de setembre a l’espai Plana de l’Om de l’auditori 
Kursaal de Manresa.  
 

 
 

Projectes 

Taller per a cicle inicial de primària 

Les educadores i professores Maica Bernal (UVic-UCC), Vanesa Amat (UVic-UCC) i 
Isabel Muntañà (Escola El Despujol de Masies de Voltregà) han començat a treballar 
en un taller sobre poesia de Miquel Martí i Pol dirigit a infants de primària.  

Creació del taller d’il·lustració de poesia  

Amb la il·lustradora Gibet Ramon s’ha creat un taller destinat a les etapes d’infantil, 
primària i secundària. S’ha inclòs a l’oferta educativa de la Fundació. 
 

Catàleg de l’oferta educativa de la Fundació 

S’ha creat un catàleg amb l’oferta educativa de la Fundació. El catàleg presenta la 
ruta literària i els diversos tallers desglossats i ben explicats. Aquest catàleg o 
desplegable amb l’oferta educativa es troba en format digital a la pàgina web i també 
en format paper que s’ha repartit en diversos centres educatius i punts estratègics.  
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Difusió del catàleg renovat: S’ha fet difusió del catàleg renovat a través de les 
xarxes socials i també via campanya de mailchimp. Vegeu-ne una: 
https://mailchi.mp/c17921289099/catleg-renovat-oferta-educativa-fundaci-
miquel-mart-i-pol 

 
 

Audiovisual «Tornar a la casa groga» 

El mes de març es va tenir finalitzat el projecte de l’audiovisual «Tornar a la casa 
groga». Es tracta d’un vídeo de 15 minuts que explica la història de l’habitatge 
número 15 del carrer Costa del Ter on va viure el poeta i que serveix per 
contextualitzar el visitant abans de fer la visita a l’immoble. El projecte es va iniciar 
l’any 2018.  

Projecte museístic 

S’ha presentat el projecte museològic global de la Casa Miquel Martí i Pol. 

Projecte arquitectònic de la Casa Miquel Martí i Pol 

S’ha finalitzat el projecte arquitectònic de la Casa Miquel Martí i Pol i s’ha presentat 
a l’ajut PUOSC. 

Projecte museogràfic de la Casa Miquel Martí i Pol 

Durant el 2019 s’ha anat treballant en l’estudi museogràfic de l’immoble. 

Estrena del projecte «Primavera» de Miquel Martí i Pol 

Durant el 2018 es va treballar la musicació del poema «Primavera» de Miquel Martí 
i Pol, així com també les il·lustracions del vídeo i l’animació. A principis de 2019 es 
va tancar el projecte i es va estrenar el 21 de març, coincidint amb l’equinocci de 
primavera. 
 
El vídeo animat del poema va arribar a les 14.000 reproduccions a Youtube amb un 
dia, fet que confirma l’èxit de la iniciativa.  
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Trobareu tot el projecte al següent enllaç: http://miquelmartiipol.cat/primavera/ 
 
Entrevista a «Guillem Roma i Guillem Ramisa posen música a la primavera!»:  
http://miquelmartiipol.cat/noticies/guillem-ramisa-guillem-roma-posen-musica-
primavera/?fbclid=IwAR0PmcxdFtUC2Mx7-WGXWWGyM1oJSY-
46yytfDL6jLbWTtxAq-81CRdZUoI  
 

Concurs d’aparadors 

És el segon any que es convoca el concurs d’aparadors, projecte iniciat l’any 2018 
conjuntament amb l’Associació ARC de Comerciants de Roda de Ter. El projecte 
consisteix en què els aparadors de Roda de Ter es decorin amb motiu de les Jornades 
Miquel Martí i Pol. 

  

Promoció a la creació 
 
Un dels objectius de la Fundació Miquel Martí i Pol és impulsar la creació literària 
tot donant a conèixer el poeta com exemple i referent de la tradició catalana.  

Premis literaris, artístics i pedagògics 

Com cada any, s’han convocat els premis literaris, artístics i pedagògics. Aquest 2019 
hem arribat a la 3a edició del PremiInstapoema i del Premi d’il·lustració de poesia 
de Miquel Martí i Pol que convoquem gràcies a la col·laboració de la Fundació Antiga 
Caixa Manlleu i BBVA. Pel que fa al Premi de poesia Miquel Martí i Pol, s’ha tirat 
endavant gràcies a la col·laboració de la Institució Puig-Porret. 
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Calendari Miquel Martí i Pol  

El calendari es troba a la venda online a través del web de la Fundació, a la Biblioteca 
Bac de Roda, a la llibreria Foster&Wallace, a la Llibreria de Muntanya i a la Llibreria 
Anglada de Vic, així com també a la llibreria Contijoch de Manlleu i a l’Atelier de 
Folgueroles. 
Maria Palet ha estat l’encarregada d’il·lustrar el calendari d’enguany amb motiu 
d’haver guanyat el III Premi d’il·lustració de poemes de Miquel Martí i Pol (2019). 

Edicions  
 

Biografia Somiar el demà. Autor: Hèctor Serra.  

Hem assessorat l’autor Hèctor Serra, autor de la biografia de Miquel Martí i Pol Ara 
és demà, publicada a Sembra Llibres. 
Hem presentat la biografia en dues ocasions: la primera, el 4 de setembre a la 
llibreria Muntanya de Llibres, a Vic, i la segona el 6 de novembre a la llibreria 
Foster&Wallace també a Vic.  

El còdol i els seus cercles. Autora: M. Dolors Coll Magrí. 

Hem portat a terme l’edició del poemari guanyadora del Premi de poesia Miquel 
Martí i Pol 2018 amb l’editorial Pagès Editors. El volum es va presentar durant la 
Jornades Miquel Martí i Pol 2019 amb la presència de l’autora. 

Revista de Roda. Articles diversos. 

Des de la Fundació hem aportat un article a cada una de les edicions publicades 
aquest 2019 de la Revista de Roda amb la intenció de donar a conèixer la feina que 
fem al municipi. El número de tardor d’aquest any ha estat dedicat d’una forma 
especial a l’autor, amb escrits de moltes persones del poble sobre Miquel Martí i Pol. 
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Difusió i promoció 

Participació activa al Dia de la Poesia Catalana a Internet 

En col·laboració amb LletrA de la Universitat Oberta de Catalunya hem participat de 
forma activa en el Dia de la Poesia Catalana a Internet. Durant tot el dia des de les 
diverses xarxes socials es van anar publicant versos del poeta de forma activa amb 
una selecció acurada i una imatge treballada.  

Informació dels participants: https://lletra.uoc.edu/ca/projectes/dia-de-la-poesia-
catalana-a-internet/detall 

 

 
Campanyes via mailchimp i xarxes socials 
 
S’han portat a terme diverses campanyes de difusió de l’activitat educativa 
mitjançant l’eina mailchimp i les xarxes socials.  
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Participació al programa «Temps de nit» de Ràdio Ona, Torelló 

Anna Miralpeix va participar com a tertuliana i persona entrevistada de la Fundació 
al programa Temps de nit el dijous 19 de desembre. 

Entrevistes als guardonats dels Premis literaris, artístics i pedagògics 

S’ha entrevistat a totes les persones guanyadores dels Premis literaris, artístics i 
pedagògics i se n’ha fet una notícia independent per a cada un. D’aquesta manera 
s’ha fet difusió de cada un dels premiats o premiades. 

Publicacions literàries a la pàgina web 

Durant tot l’any s’ha fet difusió a través de les xarxes socials de publicacions 
literàries amb poemes i versos de l’autor per apropar el públic general a l’obra de 
l’autor. La bona acollida d’aquesta proposta fa que continuem treballant en 
compartir literatura de l’autor durant l’any següent. 
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Comunicació i impacte digital. Dades estadístiques 
 

Pàgina web 

S’ha nodrit el web amb 37 entrades (14 notícies i 23 activitats explicades i 
promocionades). 
 
La imatge següent mostra el gràfic de visites que ha rebut la pàgina web 
www.miquelmartiipol.cat durant l’any 2019. Font: CDMON. 
 

 
 
El mes que el web ha rebut més visites és el març (10.916) coincidint amb l’estrena 
del projecte «Primavera», vídeo animat i musicat de Miquel Martí i Pol.  
 

 
 

Gràfic amb l’evolució de visites al web de la Fundació durant els 4 darrers anys. 
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Si fem una comparació de dades amb el nombre de visites de l’any 2016, 2017, 2018 
i 2019 observem que el nombre de visites ha augmentat. Aquest puja a 69.708 
visites, xifra que ens fa sentir molt satisfets (tot i tenir en compte que fins al 15% 
poden ser robots). Cal tenir present que aquesta xifra, si la relacionem amb la de 
l’any anterior, ha pujat notòriament amb motiu del projecte digital «Primavera». 
 

Xarxes socials 

Facebook 
 

S’ha fet difusió de 275 publicacions a Facebook que han divulgat la figura, 
l’obra i actes relacionats amb l’autor i l’activitat de la Fundació.  
El nombre de seguidors de la pàgina social és de 1198 i, per tant, enguany 
188 usuaris nous s’han volgut afiliar a la xarxa social.1 

 

Twitter 
S’ha fet difusió de 264 publicacions a Twitter amb informació 
relacionada amb l’obra, la figura o els actes sobre l’autor. El nombre de 
seguidors a la xarxa social és de 1375. Un total de 284 d’usuaris nous 
s’han volgut afiliar a la xarxa social durant l’any. Les visites al perfil han 
arribat a les 6147 i hem tingut 578 mencions. 

 
 

Instagram 
El nombre de seguidors a la xarxa social és de 727. Enguany s’han afiliat 
211 usuaris nous.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
1 Les dades preses de l’1 de gener al 17 de desembre de 2019.  
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Estadístiques de públics  
 

Rutes literàries i tallers (general) 

Usuaris   
Educació primària 890 
Educació secundària 798 
Altres: particulars, educació 
superior... 

392 

  
Total 2080 

 

Rutes literàries. Desglossat 
 

Usuaris   
Educació primària 448 
Educació secundària 750 
Altres: particulars, educació 
superior... 

296 

  
Total 1494 

 

Tallers. Desglossat   
 

Usuaris   
Educació primària 467 
Educació secundària 48 
Altres: particulars, educació 
superior... 

71 

  
Total 586 
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Gràfic amb la comparativa de de l’augment d’usuaris de la ruta literària dels últims 
anys. 
 
Es valora positivament l’increment d’usuaris dels tres últims anys coincidint amb el 
període de vigència del conveni amb Diputació de Barcelona. 
 

Públic assistent als actes organitzats 

 
Activitat Data Nombre d’assistents 

Estenedor de paraules 10.04.2019 50 
Activitat formativa 

dirigida a docents de 
cicles d’infantil i primària 

30.03.2019 32 

I Sessió formativa per a 
fer la ruta literària 

7.02.2019 4 

Espectacle «Quan les 
fàbriques cantaven» 

5.05.2019 300 

Espectacle «El poble, la 
fàbrica, primavera» 

15.05.2019 320 

Festa d’inauguració de la 
Fundació 

29.06.2019 500 

II Sessió formativa per a 
fer la ruta literària 

19.06.2019 4 

Acte de deliberació dels 
Premis literaris, artístics 

i pedagògics  

24.10.2019 19 
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Presentació de la 
biografia «Somiar el 

demà» (Vic) 

6.11.2019 17 

Presentació «Amb veu 
pròpia. Crònica de demà 

2019» (Vic) 

7.11.2019 50 

Homenatge popular a 
MMP 

8.11.2019 320 

Espectacle «La fàbrica»  16.11.2019 260 
Club de lectura a 

Maçanet de la Selva 
17.11.2019 10 

Homenatge en record al 
poeta  

10.11.2019 52 

Acte d’entrega dels 
Premis literaris, artístics 
i pedagògics i espectacle 

de la Peña Flamenca de 
Manlleu 

10.11.2019 320 

Espectacle de Josep 
Pedrals i Marc del Pino 

(Tavèrnoles) 

10.11.2019 50 

Projecció de la cantata 
«Un pont de mar blava» 

(Torelló) 

11.11.2019 70 

Diàleg obert entre 
Mariona Millà i Marià 

Dinarès amb motiu del 
retrat del poeta 

15.11.2019 13 

Espectacle Nou Mariart 
(Vic) 

16.11.2019 70 

Conferència «MMP poeta 
nacional» 

22.11.2019 20 

Itinerari poètic Joan 
Vinyoli (en relació a 

MMP) 

23.11.2019 32 

Presentació del poemari 
El còdol i el seus cercles 

28.11.2019 17 

Presentació del llibre 
Andreu Collell i Sala. 

Mestre, republicà i rodenc 

30.11.2019 60 

   
Total  2520 

 

Actes en col·laboració 

Presentació del llibre 
Somiar el demà. 

Muntanya de llibres 

(Vic, 4.09.2019) 17 
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Concert de Joana Serrat i 
Izaro a la Fundació amb 

motiu del Festival 
Encanta 

(Roda de Ter, 
11.05.2019) 

120 

Espectacle «Miquel Martí 
i Pol en veu alta». Escola 

Rocaprevera 

(Torelló, 29.11.2019) 200 

Exposició itinerant «De 
paraules al vent a La 

fàbrica» 

(Manresa, 29.07 al 
29.08.2019) 

400 

 
 
És el tercer any que la Fundació Miquel Martí i Pol comptabilitza de forma 
exhaustiva les dades d’usuaris i en fa comparatives. Aquest 2019, a diferència de 
l’anterior, es comptabilitzen els usuaris que han triat fer algun taller (tot just l’any 
2018 es van començar a oferir algun tipus de taller i, per tant, aquest 2019 l’oferta 
d’aquests tallers ja es trobava al catàleg des d’un bon principi).  

Dades totals 

 

 
 
Públic total: 4.797 usuaris. 
 
L’activitat literària de la Fundació Miquel Martí i Pol de 2019 ha mobilitzat, d’alguna 
manera o altra, 4.797 usuaris. Cal destacar que enguany hi ha hagut la inauguració 
de la seu de la Fundació, un acte que ha aplegat moltes persones (500 usuaris 
comptabilitzats). També és rellevant deixar apuntat que les visites a la seu es 
comptabilitzen des del 30 de juny al 31 de desembre de 2019. En aquest cas són 
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visites fetes amb reserva prèvia. En aquest punt s’ha desplegat una segona columna 
per tenir en compte que han visitat la seu tots els usuaris  Gairebé totes les visites 
s’han fet amb grup i amb reserva prèvia. 

Patronat i gestions administratives 

Reunions del Patronat de la Fundació Miquel Martí i Pol 

o Reunió de Patronat de la Fundació Miquel Martí i Pol (Roda de Ter, 
21.03.2019) 

o Reunió de Patronat de la Fundació Miquel Martí i Pol (Roda de Ter, 
10.10.2019) 

o Reunió de Patronat de la Fundació Miquel Martí i Pol (Roda de Ter, 
16.12.2019) 

Reunió de seguiment amb representants de Diputació de Barcelona 

El 29 de novembre es va fer la reunió de seguiment amb els representants de la 
Diputació de Barcelona tal com preveu el conveni signat l’any 2016. 

Modificació dels Estatuts 

Enguany s’han fet totes les gestions requerides per actualitzar Estats de la Fundació 
Miquel Martí i Pol. 
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Recull de premsa 

 

Titular o títol de 
l’article 

Mitjà  Autor/a Data Enllaç si es disposa 

«No tot està per 
fer». 

El Punt Avui Cuyàs, 
Manuel. 

12.03.2019 Document en paper (guardat al Fons Florenci Crivillé). 

«Geografia 
literària». 

El 9 Nou  Soldevila, 
Llorenç. 

04/01/2019 Document en paper (guardat al Fons Florenci Crivillé). 

«La fera 
ferotge». 

El Punt Avui 
(Secció 
Tribuna). 

Tubella, 
Imma. 

07.04/2020 Document en paper (guardat al Fons Florenci Crivillé). 

«Poesia? I si et 
dic Miquel Martí 
i Pol?». 

El 9 Nou Dorca, 
Arnau. 

20.05.2019 Document en paper (guardat al Fons Florenci Crivillé). 

«Una casa per a 
Miquel Martí i 
Pol». 

Núvol. El 
digital de 
cultura. 

Puigtobella, 
Bernat. 

27.16.2019 https://www.nuvol.com/llibres/una-casa-per-a-miquel-marti-i-pol-61425 

«Quim Torra a la 
inauguració de 
la Fundació 
Miquel Martí i 
Pol a Roda de 
Ter». 

Osona.com Redacció 
Osona.com 

27.06.2019 https://bit.ly/2s2cZtb 
 

«Quim Torra 
inaugurarà la 
nova seu de la 

El9nou.cat Arumí, 
Cristina. 

27.06.2019 https://el9nou.cat/osona-ripolles/cultura-i-gent/quim-torra-inaugurara-
la-nova-seu-de-la-fundacio-miquel-marti-i-pol/ 
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Fundació Miquel 
Martí i Pol». 
«El llegat literari 
de Miquel Martí i 
Pol». 

El 9 Nou  Caralt, 
Montse. 

28.06.2019 Document en paper (guardat al Fons Florenci Crivillé). 

«Torra inaugura 
a Roda la seu de 
la Fundació 
Miquel Martí i 
Pol». 

El 9 Nou Redacció.  28.06.2019 Document en paper (guardat al Fons Florenci Crivillé). 

«Torra 
reivindica 
Miquel Martí i 
Pol com la veu 
del poble de 
Catalunya “en 
majúscules”». 

324. 
Corporació 
Catalana de 
Mitjans 
Audiovisuals 

ACN. 29.06.2019 https://www.ccma.cat/324/torra-reivindica-miquel-marti-i-pol-com-la-
veu-del-poble-de-catalunya-en-majuscules/noticia/2931954/ 

«Quim Torra 
homenajea a 
Miquel Martí i 
Pol, un poeta 
que es la voz “de 
todo un 
pueblo”». 

La Vanguardia Redacción 29.06.2019 https://www.lavanguardia.com/politica/20190629/463162369196/quim-
torra-homenajea-a-marti-i-pol-un-poeta-que-es-la-voz-de-un-pueblo.html 

«Torra 
homenajea al 
poeta Miquel 
Martí i Pol: “No 
deja de ser 

Europa Press (Europa 
press) 

29.06.2019 https://www.europapress.es/catalunya/noticia-torra-homenajea-poeta-
miquel-marti-pol-no-deja-ser-siempre-voz-pueblo-20190629140321.html 
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siempre la voz 
de un pueblo”». 
«Se inaugura la 
sede de la 
Fundació Miquel 
Martí i Pol, en 
Roda de Ter». 

El nació 
digital.cat 

Nerín, 
Gustau. 

29.06.2019 https://www.elnacional.cat/es/cultura/fundacion-miquel-marti-pol-roda-
ter_399229_102.html 
 

«Roda de Ter ja 
té un espai 
dedicat a Miquel 
Martí i Pol». 

TV3 Notícies - 29.06.2019 https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies/roda-de-ter-ja-te-un-
espai-dedicat-a-miquel-marti-i-pol/video/5879874/ 

«La Fundació 
Miquel Martí i 
Pol estrena seu». 

El Punt Avui 
(format 
digital) 

Redacció. 30.06.2019 http://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/1628792-la-
fundacio-marti-i-pol-estrena-seu.html 

«Convoquen els 
premis Martí i 
Pol d’il·lustració 
i 
d’instapoemes». 

El 9 Nou - 19.07.2019 Document en paper (guardat al Fons Florenci Crivillé).  

«La vigència de 
Miquel Martí i 
Pol». 

El 9 Nou  Vilarrodà, 
Jordi. 

01.07.2019 Document en paper (guardat al Fons Florenci Crivillé). 

«No tot està per 
fer». 

El 9 Nou  Vilarrodà, 
Jordi. 

01.07.2019 Document en paper (guardat al Fons Florenci Crivillé). 
https://el9nou.cat/osona-ripolles/general/no-tot-esta-per-fer/ 

«Nova seu, més 
Martí i Pol. 
Montse Caralt» 

El Punt Avui 
(format 
paper) 

Les cares de 
la notícia. 

01.07.2019  

«La Fundació 
Miquel Martí i 

Ara cultura - 01.07.2019 https://www.ara.cat/cultura/Fundacio-Miquel-Marti-Pol-
inaugura_0_2262373849.html 
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Pol inaugura la 
seva nova seu». 
«Presenten la 
nova biografia 
de Miquel Martí i 
Pol, a Vic». 

El 9 Nou - 02.09.2019 Document en paper (guardat al Fons Florenci Crivillé). 

«Martí i Pol, per 
a nous lectors. El 
periodista i 
poeta Hèctor 
Serra publica 
una nova 
biografia del 
poeta de Roda 
de Ter». 

El 9 Nou Vilarrodà, 
Jordi. 

06.09.2019 Document en paper (guardat al Fons Florenci Crivillé). 

«Tornen les 
Jornades Miquel 
Martí i Pol». 

Notícies del 
Canal Taronja.  

Redacció 30.10.2019 https://www.canaltaronja.cat/osona/tornen-jornades-miquel-marti-pol/ 

«La biografia 
més nova de 
Martí i Pol». 

El 9 Nou - 03.11.2019 Document en paper (guardat al Fons Florenci Crivillé). 

«Les Jornades 
Miquel Martí i 
Pol s’allarguen 
durant tot el 
novembre». 

El 9 Nou  Vilarrodà, 
Jordi. 

04.11.2019 Document en paper (guardat al Fons Florenci Crivillé). 
https://el9nou.cat/osona-ripolles/general/les-jornades-miquel-marti-i-
pol-sallarguen-durant-tot-el-novembre/ 

«Jornades 
Miquel Martí i 
Pol». 

Web Diputació 
de Barcelona. 
Notícia. 

Sanchis, 
Beatriu. 

04.11.2019 https://www.diba.cat/es/web/sala-de-premsa/-/jornades-miquel-marti-i-
pol-2019 
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«Amb veu 
pròpia. Crònica 
de demà torna a 
Tavèrnoles». 

Web 
Ajuntament de 
Tavèrnoles 

- 04.11.2019 http://www.tavernoles.cat/actualitat/noticies/2091-el-projecte-amb-veu-
propia-cronica-de-dema-torna-a-tavernoles.html 

«Tot està per 
fer».  

El Punt Avui  Esponellà, 
Núria. 

11.11.2019 https://www.elpuntavui.cat/opinio/article/8-articles/1693368-tot-esta-
per-fer.html Document en paper (guardat al Fons Florenci Crivillé).  

«El vallesà Oriol 
Prat s’emporta 
el 35è Premi 
Miquel Martí i 
Pol». 

El 9 Nou Vilarrodà, 
Jordi. 

11.11.2019 Document en paper (guardat al Fons Florenci Crivillé). 

«Lliurament del 
35è Premi de 
poesia Miquel 
Martí i Pol». 

Web 
Editors.cat 
Notícia 

Redacció 12.11.2019 https://editors.cat/lliurament-35e-premi-miquel-marti-pol-diba/ 

«La casa de la 
paraula 
s’agermana amb 
la Fundació 
Miquel Martí  i 
Pol». 

Càtedra Joan 
Vinyoli. Web. 
Notícies 

- 13.11.2019 https://www.udg.edu/ca/catedres/Catedra-Joan-Vinyoli/Detall-
noticies/eventid/9629 

«Carles i Pere 
Girbau mostren 
a Roda una nova 
lectura de La 
fàbrica de Martí i 
Pol». 

El 9 Nou - 18.11.2019 Document en paper (guardat al Fons Florenci Crivillé). 
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«Entrevista a la 
pintora Mariona 
Millà». 

Ràdio Roda Verdaguer, 
Montse 

19.11.2019 https://www.radioroda.cat/actualitat/ 

«La fàbrica, en 
música i imatges. 
Estrenen al 
Teatre Eliseu un 
espectacle fet 
per Carles i Pere 
Girbau». 

El 9 Nou Vilarrodà, 
Jordi. 

19.11.2019 Document en paper (guardat al Fons Florenci Crivillé). 

«Miquel Martí i 
Pol a l’escola de 
Rocaprevera». 

Escola 
Rocaprevera 

Jordina ER 17.12.2019 http://www.rocaprevera.cat/miquel-marti-i-pol-a-lescola-rocaprevera/ 



Memòria 2019 
 

59 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Montse Caralt Sagalés 
Directora de la Fundació Miquel Martí i Pol 
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