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Presentació 
 

Tot seguit podeu llegir la memòria de l’activitat organitzada i duta a terme per la 
Fundació Miquel Martí i Pol durant l’any 2022 en què s’inclouen també les xifres i 
estadístiques de públics. 

En relació als actius patrimonials i a la col·lecció, durant el 2022 s’ha aprovat la 
partició del projecte arquitectònic de la Casa Miquel Martí i Pol en tres fases i se n’ha 
executat la primera, que correspon a l’accessibilitat. S’ha continuat treballant en el 
projecte museístic global.  

La col·lecció ha augmentat amb la donació del Fons Florenci Crivillé, que es va fer 
efectiva el novembre en un acte emmarcat en les Jornades Miquel Martí i Pol, 
inventariada i catalogada. Endemés, s’han efectuat tots els tràmits per aconseguir 
una base de dades per iniciar la catalogació de la col·lecció pròpia de la Fundació. 
Aquesta base de dades ha estat facilitada per l’Oficina de Patrimoni Cultural de 
Diputació de Barcelona. 

Pel que fa l’activitat, l’any 2022 ha destacat per la commemoració dels 50 anys de la 
publicació de La fàbrica de Martí i Pol i pels diversos actes celebrats amb motiu de 
l’ocasió. Aquesta efemèride ha permès establir una xarxa de col·laboració directa 
amb d’altres institucions que han organitzat actes martipolians en d’altres 
municipis. Malgrat #Lafabrica50anys ha durat tot l’any i s’estengui durant el primer 
trimestre del que ve, l’any natural de la Fundació s’ha dividit en els dos grans blocs 
d’activitat d’estiu i hivern: Estiu a La fàbrica. Cultura i literatura i les Jornades Miquel 
Martí i Pol. L’un més festiu i l’altre més solemne.  

S’han portat a terme un total de 199 activitats. Aquesta xifra correspon a la suma de 
l’activitat organitzada (53), la coorganitzada (11) i l’educativa (90). Aquesta última 
es desglossa en 14 centres educatius de primària i 14 centres educatius de 
secundària, amb un total de 53 activitats (rutes literàries i tallers). A més d’aquestes 
xifres, cal tenir present les 8 activitats en col·laboració que s’expliciten al document 
i les 35 sessions de la producció «El conillet que volia pa de pessic» de Ramon 
Besora, que no s’han comptabilitzat en la suma total d’activitat. Tota aquesta 
activitat s’ha portat a terme fent xarxa amb 11 museus o centres patrimonials, 6 
biblioteques, 9 ajuntaments, 15 entitats i associacions i 3 escoles d’art. Tot plegat 
amb el suport econòmic de Diputació de Barcelona, del Departament de cultura / 
Institució de les Lletres Catalanes, de l’Ajuntament de Roda de Ter, de Feixas Aulet 
distribució, de la Fundació Puig-Porret, de la Fundació Antiga Caixa Manlleu, de 
BBVA i dels Amics de la Fundació Miquel Martí i Pol. 

Hem arribat a la xifra de públic presencial de 5.355 persones (7.655 si 
comptabilitzéssim el de l’activitat en col·laboració i els espectadors de l’espectacle 
de producció d’«El conillet que volia pa de pessic» -que per si sol ha sigut de 2.300 
persones).   

Si fem un anàlisi de les estadístiques veiem que el públic escolar recupera les xifres 
de 2019. També succeeix el mateix amb les xifres de públic total. Tanmateix, el 2019 
hi va haver la inauguració de la seu, molt concorreguda, i aquest 2022 s’ha assolit 
aquesta xifra degut al nombre d’activitats que s’han portat a terme durant l’estiu. 
Enguany, hi entra en joc el públic que fa visites comentades (517 persones, 
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repartides majoritàriament en les visites que s’ofereixen el primer cap de setmana 
de mes).  

L’abast digital davalla respecte els anys 2020 i 2021. Fet que explica el retorn a 
l’activitat presencial després de la pandèmia i que ens posiciona entre les xifres de 
2018 i 2019. En aquest punt, la pàgina web segueix essent molt consultada i el fet 
ens dona a entendre que esdevé una pàgina de referència sobre l’autor. Les xarxes 
socials són l’eina pel que fa a la promoció i difusió de les activitats.  
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Actius patrimonials i col·lecció 
 

Catalogació de la correspondència d’entrada del Llegat MMP 
 
Durant el 2022 s’ha continuat amb la catalogació de la correspondència d’entrada 
del Llegat Miquel Martí i Pol, que s’ubica a les capses 1 a 8 i 48, incorporant les dades 
en un full Excel. 
Les dades recollides s’han adaptat segons les NODAC i ISAD(G) i s’han creat 
descriptors adaptats a les necessitats d’informació del fons. 
 
TOPOG. AUTOR DATA LLOC DESCR F. RESUM LLENGUA NOMS NOMS NOMS PÀGINES

MMP1.1 Miquel Desclot Catellar del VallèsTargetó manuscrit per les dues caresAdreça de la nova casa català M. Teresa Sabater 2

MMP1.2 Jacint Morera 18-11-1963 Calonge Carta manuscrita per les dues caresMusicar poemes català 4

MMP1.3 Ramon Comas Un sobre i una postal manuscrita català 4

MMP1.4 Enric Bellprat gener 1965 Wallisellen Carta mecanoscrita Exemplar butlletí Plançó. Demanda de col·laboració literàriacatalà Associació de gent de parla catalana a SuïssaCasa  Nostra Plançó 1

MMP1.5 Ignasi Vidal i Sanfeliu 16-11-68 Barcelona Carta mecanoscrita Enviament dos exemplars d'Història del socialisme, de Jacques Droz en servei de críticacatalà EDIMA: Edició de Materials S.A.Jacques Droz 1

MMP1.6 ? 01-04-1966 Manlleu Carta manuscrita  Es troba malament.Li tramet un llibre sobre Déu català 1

MMP1.7 Jep Gouzy 19-04-1972 Pau-França Carta mecanoscrita Anthologie de la póesie catalane de combat. Poesia combat per la llibertat del poble i la llenguacatalà Joan Colomina 1

MMP1.8 Jep Gouzy 10-05-1972 Pau-França Carta manuscrita Combat per Catalunya, la llengua i la llibertat. Relació de noms que formaran part de l'antologiacatalà 1

MMP1.9 Jordi Sarsanedas 18-05-1972 Barcelona Carta manuscrita Pròleg llibre La Fàbrica ; Traducció diàleg i onomatopeies del còmic L'Illa del Tresorcatalà Jordi Sarrate 2

MMP1.10 Corredor Matheos, José 21-06-1972 Barcelona Carta manuscrita Traducció poemes llibre bilíngüe castellà 2

MMP1.11 Corredor Matheos, José 30-06-1972 Barcelona Carta manuscrita Publicació de l'antologia a El Bardo castellà Josep Batlló Samón 2

MMP1.12 Joan Oliver 14-10-1972 Barcelona Carta mecanoscrita Pròleg antologia en castellà. Llibre La Fàbrica català José Corredor MatheosJordi Sarrate Josep Batlló Samón1

MMP1.13 Manuel de Pedrolo 02-05-1972 Barcelona Carta mecanoscrita Antologia escriptors contemporanis en anglès. Demana poemes i nota biobibliogràficacatalà Víctor Alba 1

MMP1.14 Manuel de Pedrolo 19-05-1972 Barcelona Carta mecanoscrita Antologia escriptors contemporanis en anglès. Explicació del contingutcatalà 1

MMP1.15 J. V. Foix 09-11-1972 Barcelona Carta manuscrita Excusa assistència a l'homenatge català 1

MMP1.16 Antoni Pous 21-10-1972 Tubinga / TübingenCarta mecanoscrita Instal·lació a Tubinga. Vint-i-set poemes en tres temps. Litografia Antoni Tapies. català Antoni Tàpies Joan Gaspar 2  
 
PARAULA CLAU PARAULA CLAU PARAULA CLAU PARAULA CLAU TIP DOC SUBFONS SERIE CLASSIFICACIÓ

Romanço Poble Fàbrica A toc de pito

Història del socialisme

Antología, 1966-1973 (Saturno, 1974)

 
 
Com que la necessitat d’identificar, sobretot, els remitents de les cartes, només s’han 
recollit les dades principals (autor, data, lloc, descripció física, llengua, pàgines i 
noms rellevants), i s’ha prescindit, de moment del resum. La capsa 1 compta amb 
483 cartes que s’han acabat de catalogar. 
 
Per tal de no manipular els documents originals, es disposava d’una digitalització 
prèvia i s’han consultat els documents en format digital. Això ha permès detectar 
algunes errades en el procés previ de digitalització: 
- En algunes cartes hi havia adjuntats altres fulls amb poemes que s’han tractat com 
a una altra unitat. 
- Hi ha fulls (normalment posteriors) que no s’han digitalitzat. 
- Hi ha cartes que no es veuen completes i no estan ben digitalitzades. 
S’han fet les comprovacions físicament d’aquestes errades i això permetrà acotar 
més la catalogació i establir correctament els fulls de cada carta.  
 

Base dades DOC 
 
La Fundació Miquel Martí i Pol recull objectes i material relacionat amb la vida i obra 
del poeta per tal d’anar completant la col·lecció que formarà part del futur museu. 
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Aquesta col·lecció s’ha de catalogar i es va fer la la petició formal d'una base de dades 
per poder iniciar aquesta tasca. L’1 de juny de 2022 es va fer la petició formal de la 
base de dades DOC per inventariar col·leccions a museus i centres patrimonials a 
través d'una carta al Sr. Joan Carles García Cañizares, president delegat de l'Àrea de 
Cultura de la Diputació de Barcelona.  
DOC (Programa per documentació de col·leccions) és un programa en format Acces 
que serveix per a realitzar la documentació les col·leccions museològiques dels 
ajuntaments de la província de Barcelona. Està gestionat per l’Oficina de Patrimoni 
Cultural de la Diputació de Barcelona.  
 
 

Fons Florenci Crivillé 
 
El divendres 18 de novembre de 2022 es va celebrar l’acte de donació del fons 
bibliogràfic, hemerogràfic i musical que, al llarg de més de 25 anys, ha anat recollint 
Florenci Crivillé sobre la figura del poeta Miquel Martí i Pol.  Es va fer la visualització 
del vídeo-documental «Entrevista a Florenci Crivillé Estragués. Cessió del Llegat 
personal sobre Miquel Martí i Pol». I es va explicar la importància del fons i el procés 
de recepció, tractament i catalogació. 

Durant el 2022 s’ha acabat la catalogació dels fons bibliogràfic i musical. La 
catalogació dels fons musical detalla a cada registre els poemes musicats de l’autor 
i també incorpora els enllaços a Spotify.  

 

 

Podeu consultar el catàleg: https://biblioteca.miquelmartiipol.cat/opac/index.php  

 

Pel que fa al fons d’arxiu, s’ha reubicat en capses d’arxiu verticals, fabricades amb 
cartró Premier de qualitat. Aquest cartró està lliure d’àcids, lignina i clor elemental, 
amb molt baix contingut en sofre reduïble, tal i com es requereix per 
l’emmagatzematge segur de la documentació. 

https://biblioteca.miquelmartiipol.cat/opac/index.php
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Així mateix, s’ha elaborat un quadre de classificació que ha servit per inventariar el 
fons i aplicar-lo a una base de dades en Access. Aquesta bases de dades s’ha 
dissenyat per tal de fer un catàleg de l’inventari que permetrà conèixer, en primera 
instància, tot el fons de manera general. Pel que fa al fons hemerogràfic, 
s’incorporarà progressivament al catàleg en línia de la biblioteca, que conté el fons 
bibliogràfic i musical. 

 

Manteniment i obres a la Fundació 
 

El mes de juliol van començar les obres de la 1a fase del projecte arquitectònic de la 
Casa Miquel Martí i Pol, les quals han comportat l’adequació dels exteriors 
(terrasses, jardins, escales, façanes i zones d’instal·lacions) així com l’accessibilitat 
(rampes, passadissos d’accés i salva-escales).  
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Fotografies de l’abans i del després de les obres de la passera que connecta el primer 
pis i el soterrani de la seu de la Fundació. A la imatge es pot veure la rampa que salva 
el desnivell. Estiu 2022 / hivern 22.  

 

Fotografia de la primavera de 2022 / fotografia de l’estiu de 2022.  

 

Fotografia de gener de 2023. 

Àmbit expositiu 
 

Adquisició d’un armari-vitrina: 

El dia 9 de febrer es va instal·lar el nou armari de la biblioteca/aula de la Fundació 
el qual custodia les màquines d’escriure de l’autor (l’armari actua com a vitrina 
perquè es puguin veure). A la part inferior hi ha prestatges tancats que permeten 
emmagatzemar el material educatiu.  
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Millora de la presentació de l’escriptori: 

S’han reproduït dues llibretes originals de l’autor en format facsímil, així com també 
dues cartes de Joan Vinyoli al poeta rodenc tot plegat per aportar textos de l’època 
a l’escriptori ambientat de la sala polivalent.  

També s’ha adquirit una urna a l’empresa Expomon per custodiar les ulleres 
originals del poeta, donades per Montserrat Sans.  

 

 

Adaptació de l’espai als infants: 

S’han fet fer sis caixons-cadira perquè els infants que visitin l’espai expositiu puguin 
pujar-hi i veure bé els materials exposats a les vitrines.  

 

Activitats 
 

Inventari d’activitats realitzades 
 

Les desglossem en quatre apartats: actes organitzats, actes coorganitzats, 
actes en col·laboració, oferta educativa, visites comentades i resum total.  
 
1. Actes organitzats: 
 
―1 conferència («Una vella amistat» de Miquel Desclot [24/11]) 

―3 presentacions-recitals de llibres i tertúlies (Tanta set i Blaus, amb Gabriel Salvans i 
Joan Palau [22/1]; L’aigua entre les coses amb Clara Ballart [17/11]; Al peu de la 
lletra amb Narcís Garolera [27/4]) 

―5 recitals de poesia (Sarau mal gestat «Aiga», d’Arnau Muscah, Laia Carbonell i Misael 
Alerm, i Sarau mal gestat «Aiga» amb Guim Valls, Oriol Sauleda, Núria Martínez-
Vernis i Víctor Bonetarbolí [3/7]; «Esllavissada», amb Xevi Pujol [12/11]; «Les 
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llengües de Miquel Martí i Pol» amb Jessica Neuquelman i David Vila [10/11]; 
Ernest Villegas diu Poema de Gilgamesh [15/10]) 

―1 taller de recitació poètica pel Dia Mundial dels Museus ([20/5]) 

―1 concurs de dibuix infantil (sobre els poemes de “La fàbrica” [27/5]) 

―5 triescapes Miquel Martí i Pol ([11/6], [17/6], [12/11], [26/11], 18/12]) 

―3 concerts poètics («Corda a la cuina» [13/11]; espectacle “La fàbrica” de Carles i Pere 
Girbau [2/7]; Cafè concert amb Guillem Ramisa [3/7]) 

―3 converses entre autors (Pas a dos amb Dolors Perarnau i Víctor Sunyol i Pas a Dos 
amb Adelina Millet i Lluís Font, conversa amb els creadors d’«Amb veu pròpia»)  

―2 explicacions sobre autors i poemes en format vídeo (III Cicle de poemes 
comentats Verdaguer i Martí i Pol) 

―3 accions digitals (Homenatge popular digital; Dia de la poesia catalana a internet; 
#Lafabrica50anys) 

―2 trobades amb els membres del jurat dels premis literaris, artístics i pedagògics  
―1 acte d’homenatge en record al (Acte en homenatge al cementiri [13/11]) 
―1 acte d’entrega dels premis literaris, artístics i pedagògics ([13/11]) 

―1 homenatge popular ([11/11]).  
―1 mapejat de «La fàbrica» («Llum de paraula» de Sinoca Studio [2/7]) 

―2 espectacles per a infants («Bon profit!» amb Micro Troupe [2/7]; «Posem-hi poesia» 
amb Pepa contes [16/7]) 

―1 acte de donació (del Fons Florenci Crivillé [18/11]) 

―1 passada de fotografies amb recital («La Blava. Memòria en B/N» [1/7]) 

―1 presentació del taller de memòria oral (projecte Roda de Ter, casa per casa [25/4]) 

―1 presentació i estrena de web (el web de #Lafabrica50 anys) 

―2 exposicions (exposició de dibuixos infantil ([juliol]); exposició sobre Jordi Sarrate i 
«La fàbrica» [3-26/11]) 

―1 ruta literària especial (que forma part del projecte #Lafabrica50anys,  per alumnes 
del col·legi Puig-Agut de Manlleu [29/3])  

―1 acció de decorar els aparadors dels comerços de Roda de Ter (amb l’Associació 
Arc de Comerciants [11-13/11]) 

―4 tallers a demanda fora l’oferta educativa ([8/3]; [30/4]; [20/5]; [20/9]) 

―6 rutes literàries a demanda fora l’oferta educativa i no programades ([23/36]; 
26/5]; 15/6]; [15/10] i 2 rutes literàries obertes (25/9];[26/11]) 

 

2. Actes coorganitzats: 
 
―2 recitals («Amb veu pròpia, Tavèrnoles» [21/11]; «Amb veu pròpia, Vic» [4/11])  
―1 conversa sobre l’obra del poeta («La fàbrica i el riu en la poesia arrelada», Masies de 

Roda [19/6]) 
―3 exposicions («Miralls de “La fàbrica”», Museu Arqueològic de L’Esquerda [10/9-

9/10]; Mostra a l’EART, Vic [21/10-27/11]; «”La fàbrica” de Jordi Sarrate», 
Biblioteca Bac de Roda [3-26/11]) 

―2 clubs de lectura («La fàbrica», Manlleu [16/3]; «La fàbrica», Osonament [16/6]) 

―2 presentacions de llibres ([17/9]; [16/12]) 

― 1 sessió de taller (projecte «Roda de Ter, casa per casa» [25/4]) 

 
3. Actes en col·laboració: 
 
― 1 projecció de pel·lícula amb recital («L’enterrament», Torelló [12/11]) 
― 1 recital («La fàbrica», Barcelona [15/11]) 
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― 1 taller («Scriptorium», Roda de Ter [19/11]) 
― 2 exposicions («Miralls de “La fàbrica”: Puig-reig [10/7-18/9]; Manresa [18-

30/10]) 
― 1 espectacle («La fàbrica», Manlleu [20/5]) 
― 1 acció de racons teatralitzats («La fàbrica», Santa Coloma de Cervelló [14-

16/10]) 
―1 acte infantil («hora del conte», Roda de Ter [9/11]) 
 
 
4. Oferta educativa:  
 
―55 grups escolars han fet la Ruta literària Miquel Martí i Pol (14 de primària i 41 

de secundària) 
―35 grups escolars han fet tallers literaris (19 d’infantil i primària i 16 de 

secundària) 
 
5. Visites comentades: 
―45 grups han fet la visita comentada a la seu de la Fundació i l’itinerari literari 

fins La Blava (entre setmana a hores convingudes i durant els primers 
dissabtes de mes) 

 

6. Resum: 

―53 activitats organitzades: la Fundació ha estat l’ens clau per a la seva organització. 

―11 activitats coorganitzades: la Fundació l’ha coorganitzat de manera igual.  

*―8 activitats en col·laboració: la Fundació ha intervingut en l’assessorament.  

―90 activitats educatives (cada un dels grups ha fet una activitat).  
―45 visites comentades a la seu. 
―35 sessions de la producció «El conillet que volia pa de pessic». Aquesta activitat 

és una producció que ha anat a 35 espais diferents i que han vist 2.300 
espectadors. És el primer any que s’aposta per una producció que ha 
tingut un recorregut propi. S’explica en l’apartat de l’activitat.  

 
 
Total d’activitats: 199 activitats* (234 si hi sumem els espectacles de la producció «El 

conillet que volia pa de pessic») 
 
*No hi ha sumades les activitats en col·laboració, però les apuntem perquè han 

comportant el nostre assessorament o difusió. Tampoc hi ha sumades les 35 
sessions de la producció «El conillet que volia pa de pessic». 
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Memòria explicativa de les activitats dutes a terme 
 

Presentació i recital de poesia amb Gabriel Salvans i Joan Palau  
 

El dia 22 de gener a les 12 del migdia es va fer la presentació del llibre Tanta set i Blaus, amb 
Gabriel Salvans i Joan Palau. Núria Armengol va presentar l’acte.   

Enllaç de la difusió de l’acte que consta en la pàgina web: 
https://miquelmartiipol.cat/activitats/salvans-palau/ 

Enllaç del testimoni de l’acte a les XS: 
https://twitter.com/fundaciommp/status/1484845966175911941 

 

 

Fotografia de l’acte i cartell. Van assistir-hi 37 persones. 

 

Tertúlia sobre el llibre A peu de lletra: sobre Verdaguer i altres escriptors de 
Narcís Garolera 
 

El dia 27 d’abril a les 8 del vespre va tenir lloc a la seu de la Fundació Miquel Martí i Pol una 
tertúlia literària coorganitzada amb el Casino de Vic amb Narcís Garolera i el seu llibre Al 
peu de la lletra: sobre Verdaguer i altres escriptors. Van assistir-hi 10 persones.  

Enllaç de la difusió de l’acte que consta en la pàgina web: 
https://miquelmartiipol.cat/activitats/tertulia-al-peu-de-la-lletra/ 

Enllaç del testimoni de l’acte a les XS: 
https://twitter.com/fundaciommp/status/1517101146862718976 

 

https://miquelmartiipol.cat/activitats/salvans-palau/
https://twitter.com/fundaciommp/status/1484845966175911941
https://miquelmartiipol.cat/activitats/tertulia-al-peu-de-la-lletra/
https://twitter.com/fundaciommp/status/1517101146862718976
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Pas a dos. Ernest Villegas diu el Poema de Gilgamesh i Lluís Feliu i Adelina 
Millet parlen de l’obra 
 

Dissabte 15 d’octubre de 2022 a 2/4 de 7 del vespre al Museu Arqueològic de l’Esquerda. 
La Fundació Miquel Martí i Pol i Reduccions. Revista de poesia organitzem cada any dues 
activitats «Pas a dos: converses entre autors». Per segon any consecutiu, el Museu 
Arqueològic de L’Esquerda se suma a la iniciativa amb un acte que inclou la conversa entre 
autors a manera d’introducció de l’obra i tot seguit el recital. L’any passat el catedràtic 
emèrit de filologia grega Jaume Pòrtulas i el traductor de La Ilíada (2019) van parlar del 
clàssic La Ilíada i Lluís Soler va dir una selecció de textos de L’Odissea. Aquest 2022, seguint 
el format d’aquest acte que va tenir tan bona acollida, es va parlar de la narració accàdia, en 
vers, sobre les gestes de l’heroi Gilgamesh. Ernest Villegas va recitar una selecció de textos 
del Poema de Gilgamesh, que prèviament va ser comentat amb una introducció a l’obra de 
la mà de Lluís Feliu i Adelina Millet.  

L’acte es va gravar en vídeo i el resultat es pot recuperar al canal Youtube de la Fundació. 

El vídeo es va publicar el 26/10/2022 (126 visualitzacions el 10/01/2022): 
https://www.youtube.com/watch?v=EhVY-Xy2Wr8 

Enllaç de la difusió de l’acte que consta en la pàgina web: 
https://miquelmartiipol.cat/activitats/pas-a-dos-ernest-villegas-diu-el-poema-de-
gilgamesh/ 

Enllaç del testimoni de l’acte a les XS: 
https://twitter.com/fundaciommp/status/1581343315986825216?s=20&t=Rh3aMF
UeOcfUB_pJU029Ew 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EhVY-Xy2Wr8
https://miquelmartiipol.cat/activitats/pas-a-dos-ernest-villegas-diu-el-poema-de-gilgamesh/
https://miquelmartiipol.cat/activitats/pas-a-dos-ernest-villegas-diu-el-poema-de-gilgamesh/
https://twitter.com/fundaciommp/status/1581343315986825216?s=20&t=Rh3aMFUeOcfUB_pJU029Ew
https://twitter.com/fundaciommp/status/1581343315986825216?s=20&t=Rh3aMFUeOcfUB_pJU029Ew
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Fotografia: Ernest Villegas diu Poema de Gilgamesh al Pas a dos. Van assitir-hi 43 
persones. 

 

Club de lectura de la Biblioteca de Manlleu sobre La fàbrica i visita 
comentada a la Fundació i a La Blava  
 
El dia 16 de març el Club de lectura de clàssics de la Biblioteca de Manlleu va venir a fer una 
visita i el club de lectura de La fàbrica a la seu de la Fundació. Núria Armengol va fer la visita 
adaptada i el club de lectura va ser moderat per Teresa Sanglas. L’acte es va fer amb motiu 
de #Lafàbrica50anys.  

Enllaç del testimoni de l’acte a les XS amb un muntatge fotogràfic: 
https://twitter.com/bibliomanlleu/status/1504950750174134273 

 

Fotografia del club de lectura que es va fer a la seu de la Fundació. Van assistir-hi 18 
persones. 

 

Acció digital pel Dia de la poesia catalana a internet 
 

El dia 17 de març, Dia de la poesia catalana a internet, es van publicar en targetons digitals 
dissenyats per a l’ocasió amb versos de sis poemes de La fàbrica.  

Enllaç del testimoni de l’acte a les XS: 
https://twitter.com/fundaciommp/status/1504384972387459074 

https://twitter.com/bibliomanlleu/status/1504950750174134273
https://twitter.com/fundaciommp/status/1504384972387459074
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Taller de recitació poètica i visita comentada a la Fundació amb motiu del 
Dia Internacional dels Museus 
 

El dia 20 de maig es va participar al Dia Internacional dels Museus oferint un Taller de 
recitació poètica i una visita comentada a la Fundació, activitat on es van apuntar 25 
persones de l’Espai Activa’t de Sant Julià de Vilatorta.  

Enllaç amb la proposta de l’acte: https://miquelmartiipol.cat/activitats/activitats-dia-
internacional-dels-museus-2022-taller-de-recitacio-poetica-i-visita-comentada-a-la-
fundacio/ 

Enllaç del testimoni de l’acte a les XS: 

https://twitter.com/fundaciommp/status/1527568940624400384 

https://miquelmartiipol.cat/activitats/activitats-dia-internacional-dels-museus-2022-taller-de-recitacio-poetica-i-visita-comentada-a-la-fundacio/
https://miquelmartiipol.cat/activitats/activitats-dia-internacional-dels-museus-2022-taller-de-recitacio-poetica-i-visita-comentada-a-la-fundacio/
https://miquelmartiipol.cat/activitats/activitats-dia-internacional-dels-museus-2022-taller-de-recitacio-poetica-i-visita-comentada-a-la-fundacio/
https://twitter.com/fundaciommp/status/1527568940624400384
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Fotografia d’Anna Miralpeix impartint el taller de recitació poètica i cartell.  

Presentació de l’activitat Roda de Ter casa per casa 
 

Dia 25 d’abril a les 5 de la tarda. «Roda de Ter casa per casa» és un projecte que s’impulsa 
des de la Fundació Miquel Martí i Pol i el Museu Arqueològic de l’Esquerda pensat perquè 
les persones sèniors del poble recullin els noms i la topografia del municipi a través de la 
memòria oral. Tot plegat assessorats pels dos museus. El projecte es fa amb l’Espai Activa’t 
de Roda de Ter, el Consell Comarcal d’Osona i Osona Acció Social. Van assistir-hi 29 
persones. 

  

Enllaç del testimoni de l’acte a les XS: 
https://twitter.com/RodadeTer/status/1519274411387494402 

 

 

 

https://twitter.com/RodadeTer/status/1519274411387494402
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III Cicle de poemes comentats. Verdaguer i Martí i Pol 
 

Juntament amb la Fundació Verdaguer, durant el mes d’octubre es va dur a terme el III Cicle 
de poemes comentats, un projecte digital que té per objectius donar a conèixer el valor 
simbòlic de Verdaguer i Martí i Pol, generar continguts al servei de l’educació i aportar una 
lectura dels textos des del punt de vista dels creadors contemporanis. Quatre poetes donen 
vies d’entrada als universos literaris dels dos autors a partir de la tria lliure d’un poema. 

– «Caramelles» dins Flors del Calvari a càrrec de Josep Pedrals. 

– «L’ombra que faig si cloc els punys és un…» dins Cinc esgrafiats a la mateixa paret a 
càrrec de Xevi Pujol. 

Vídeo amb el poema comentat: https://www.youtube.com/watch?v=cji9dx8Y2oA&t=6s / 
153 visualitzacions (publicat el 13/10/2022 i fet el recompte el 10/01/2022)  

– «Dins cada dolor» dins Flors del Calvari a càrrec d’Anna Pantinat. 

– «Tot el que descobrim és bell i agrest…» dins Cinc poemes d’iniciació a càrrec 
d’Irene Anglada.  

Vídeo amb el poema comentat: https://www.youtube.com/watch?v=_2n-COh_tbk / 159 
visualitzacions (publicat el 20/10/2022 i fet el recompte el 10/01/2022)   

 

Enllaç amb la notícia i la informació de l’acte: https://miquelmartiipol.cat/noticies/la-
fundacio-miquel-marti-i-pol-i-la-fundacio-jacint-verdaguer-presenten-el-iii-cicle-de-
poemes-comentats/ 

 

Rutes literàries Miquel Martí i Pol trimestrals  
 
Durant el 2022 s’han ofert 3 rutes literàries Miquel Martí i Pol a Roda de Ter, obertes a 
tothom i amb inscripció prèvia. Les rutes tenien lloc a 2/4 d’11 del matí, de 2 hores de 
durada i amb un preu de 5€ per persona. El punt de trobada era la plaça Verdaguer.  

https://www.youtube.com/watch?v=cji9dx8Y2oA&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=_2n-COh_tbk
https://miquelmartiipol.cat/noticies/la-fundacio-miquel-marti-i-pol-i-la-fundacio-jacint-verdaguer-presenten-el-iii-cicle-de-poemes-comentats/
https://miquelmartiipol.cat/noticies/la-fundacio-miquel-marti-i-pol-i-la-fundacio-jacint-verdaguer-presenten-el-iii-cicle-de-poemes-comentats/
https://miquelmartiipol.cat/noticies/la-fundacio-miquel-marti-i-pol-i-la-fundacio-jacint-verdaguer-presenten-el-iii-cicle-de-poemes-comentats/
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Les dates de les rutes programades obertes a tothom van ser el 9 de juliol, el 25 de 
setembre i el 26 de novembre.  

Enllaç amb la proposta de Ruta literària del dia 9 de juliol: 
https://miquelmartiipol.cat/activitats/ruta-literaria-miquel-marti-pol-oberta-tothom/ 

Enllaç amb la proposta de Ruta literària del dia 25 de setembre: 7 persones 
https://miquelmartiipol.cat/activitats/ruta-literaria-miquel-marti-pol-2/ 

Enllaç amb la proposta de Ruta literària del 26 de novembre: 17 persones 
https://miquelmartiipol.cat/activitats/ruta-literaria-miquel-marti-i-pol/ 

 

Presentació de #Lafàbrica50anys 
 

Dimecres 11 de maig a les 6 de la tarda es va presentar el projecte La fàbrica 50 anys a Roca 
Umbert Fàbrica de les Arts de Granollers:   

• Amb motiu del 50è aniversari de la publicació de La fàbrica de Miquel Martí i Pol es 
presentava un programa obert i creixent d’actes, d’exposicions i d’activitats educa-
tives per celebrar l’efemèride. 

• L’any 1972 Jordi Sarrate va il·lustrar i editar La fàbrica, publicada amb el número 1 
de la col·lecció Quaderns El Bordiol. És una de les obres més destacades del Realisme 
Social literari català, testimoni de la vida i el treball a les fàbriques catalanes durant 
el franquisme. 

• El projecte s’ha impulsat de forma coral i en xarxa per tot el territori industrial ca-
talà: la Fundació Miquel Martí i Pol (Roda de Ter), l’Ajuntament de Roda de Ter, el 
Museu Arqueològic de l’Esquerda (Roda de Ter), el Museu del Ter (Manlleu), l’Ajun-
tament de Manlleu, el Museu de la Colònia Vidal (Puig-reig), l’Ajuntament de Puig-
reig, Roca Umbert. Fàbrica de les Arts (Granollers), l’Ajuntament de Granollers i el 
Museu d’Història de Catalunya (Barcelona) han esdevingut el grup impulsor que han 
organitzat el programa, el qual restava obert a qualsevol entitat que s’hi volgués ad-
herir. 

• Es va estrenar la pàgina web que ha aplegat el programa conjunt: miquelmartii-
pol.cat/lafabrica50anys 

  

https://miquelmartiipol.cat/activitats/ruta-literaria-miquel-marti-pol-oberta-tothom/
https://miquelmartiipol.cat/activitats/ruta-literaria-miquel-marti-pol-2/
https://miquelmartiipol.cat/activitats/ruta-literaria-miquel-marti-i-pol/
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D’esquerra de la fotografia a dreta: Albert Soler, director de Roca Umbert Fàbrica de les 
Arts, Jordi Vidal, director del Museu de la Colònia Vidal de Puig-Reig, Jordi Sarrate, editor 
i artista responsable de la publicació de La fàbrica, Montse Caralt, directora de la Fundació 
Miquel Martí i Pol, Il·lm. Sr. Roger Corominas, alcalde de l’Ajuntament de Roda de Ter, Il·lm. 
Sra. Alba Barnusell, alcaldessa de Granollers, Carles Garcia, director del Museu del 
Ter, Núria Armengol, comissària del projecte, Jordi Grané, tècnic del Museu del Ter i Ro-
ger Canadell, regidor de cultura de Roda de Ter. Foto: Ajuntament de Granollers. 

#Lafàbrica50anys 

El projecte «La fàbrica 50 anys» s’ha fet amb l’objectiu de difondre el llegat universal del 
poemari La fàbrica de Miquel Martí i Pol als 50 anys de la seva publicació. El llibre és 
una obra del Realisme Social, de conscienciació obrera, i testimoni de la vida i el tre-
ball en les fàbriques tèxtils catalanes durant el franquisme. El projecte ha volgut pro-
piciar el descobriment de la poesia martipoliana, la història industrial catalana i tot plegat a 
través de diverses expressions artístiques. Amb aquesta pretesa, doncs, diverses enti-
tats ―coordinades per la Fundació Miquel Martí i Pol―, s’han aplegat per oferir un pro-
grama d’actes, exposicions i activitats educatives conjuntes que s’han desenvolupat i encara 
es desenvoluparan entre 2022 i 2023. 

La fàbrica és un poemari inspirat en la vida i les condicions laborals dels treballadors i les 
treballadores de la fàbrica tèxtil «La Blava» de Roda de Ter. Miquel Martí i Pol va treballar 
en aquesta fàbrica des dels catorze anys fent d’escrivent i fins que l’esclerosis que patia li ho 
va impedir. En el transcurs dels anys l’autor va escriure dos reculls inspirats en la fàbrica: La 
fàbrica (1959) i La fàbrica (1970-1971). La primera en publicar-se va ser precisament La fà-
brica (1970-1971) l’any 1972, que conté poemes tan populars com «L’Elionor», «La creació», 
«La fàbrica» o «De semàntica». L’editor Jordi Sarrate la va publicar obrint la col·lecció Qua-
derns El Bordiol (nom de la planta que utilitzaven les dones de les fàbriques per netejar-se 
la bata de cotó dels fils que s’hi enganxaven). L’obra presenta i tracta els treballadors de 
fàbrica com herois èpics i apropa la classe obrera a la poesia. Es tracta, doncs, d’una epopeia 
en què els protagonistes són els obrers, la gent comú i, per tant, Martí i Pol eleva el quotidià 
al poètic. La fàbrica, en paraules del crític Ricard Torrents, és un atreviment: Miquel Martí 
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i Pol en escriure-la va despertar el gust per la lectura de poesia a un sector de la soci-
etat que n’era reticent, sovint, per ser-hi poc representat. Endemés, la figura de la dona 
hi és tractada des de perspectives obertes i innovadores en la literatura. Martí i Pol demos-
tra que va ser una persona atenta a la problemàtica de la dona treballadora i la interpel·la 
de forma directa. 

El nucli impulsor: un grup d’institucions patrimonials i museístiques que tenen relació amb 
el món literari, per una banda, i amb el món industrial, per l’altra, s’han unit per rendir ho-
menatge a l’autor i a l’obra des dels seus equipaments i municipis. El nucli és coordinat per 
la Fundació Miquel Martí i Pol, que ha creat la pàgina web dedicada a l’efemèride. Es va 
preveure que durant el transcurs de la commemoració s’hi sumessin d’altres entitats i mu-
seus. 

 

Enllaç amb la notícia de l’acte: https://miquelmartiipol.cat/noticies/presentacio-del-
projecte-la-fabrica-50-anys/ 

Enllaç del testimoni de l’acte a les XS: 
https://twitter.com/fundaciommp/status/1524671943013715970 

 

Concurs infantil de dibuix sobre La fàbrica a Les Tres Fonts de Roda de Ter 
#Lafabrica50anys 
 

El dia 27 de maig es va portar a terme el Concurs infantil de dibuix a Les Tres Fonts de Roda 
de Ter amb la participació de 50 infants. El jurat va estar format per Paquita Mas i Ana Reina. 
A les 5 de la tarda va començar, a les 7 es va donar el berenar i seguidament es van lliurar 
els premis.  

Categories del concurs: 

1a categoria: nens i nenes de 3 a 4 anys  
2a categoria: nens i nenes de 5 a 6 anys  
3a categoria: nens i nenes de 7 a 8 anys  
4a categoria: nens i nenes de 9 a 12 anys  

Enllaç amb la proposta de l’acte: https://miquelmartiipol.cat/activitats/concurs-de-dibuix-
infantil-la-fabrica/ 

Enllaç del testimoni de l’acte a les XS: 
https://twitter.com/fundaciommp/status/1530215578111291395 

 

https://miquelmartiipol.cat/noticies/presentacio-del-projecte-la-fabrica-50-anys/
https://miquelmartiipol.cat/noticies/presentacio-del-projecte-la-fabrica-50-anys/
https://twitter.com/fundaciommp/status/1524671943013715970
https://miquelmartiipol.cat/activitats/concurs-de-dibuix-infantil-la-fabrica/
https://miquelmartiipol.cat/activitats/concurs-de-dibuix-infantil-la-fabrica/
https://twitter.com/fundaciommp/status/1530215578111291395
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Fotografia de l’acte familiar a Les Tres Fonts. 

 

Creació de la Ruta VoraTer amb el Museu del Ter #Lafàbrica50anys 
 

El dia 19 de març, un dissabte el matí, es va fer la prova de la Ruta VoraTer de La fàbrica 50 
anys, l’activitat educativa en col·laboració amb el Museu del Ter i l’Escola Puig-Agut de 
Manlleu, que consistia en idear una ruta des del Museu del Ter i fins la Fundació Miquel 
Martí i Pol amb lectura de poemes de La fàbrica i explicacions sobre la industrialització del 
riu.  

El dia 29 de març va tenir lloc l’activitat «Ruta poètica VoraTer». Les quatre classes de 5è i 
6è de l’Escola Puig-Agut. Van acabar a la Fundació.  

 

 
Enllaç del testimoni de l’acte a les XS: 
https://twitter.com/museudelter/status/1508762398211166210 

 

https://twitter.com/museudelter/status/1508762398211166210
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#Lafàbrica50anys en d’altres municipis 
 

Puig-Reig. Colònia Vidal 
 

―El 10 d’abril es va fer la Ruta literària per la Colònia Vidal amb lectura de fragments de La 
fàbrica de Miquel Martí i Pol. Dins les activitats de la 4a Festa de la Novel·la Història de Puig-
Reig. 

Enllaç web amb la informació de l’acte: https://miquelmartiipol.cat/lafabrica50/ruta-
literaria-puig-reig/ 

―Exposició col·lectiva «Miralls de La fàbrica: 50 anys del poemari de Miquel Martí i Pol». 
Del 10 de juliol al 18 de setembre al Museu de la Colònia Vidal de Puig-Reig.  

Durant els mesos de juliol i agost de 2022 diferents espais del Museu de la Colònia Vidal 
van acollir les obres dels artistes i els visitants les van poder conèixer mitjançant les visi-
tes guiades «Miralls de la Fàbrica» que van tenir lloc tots els diumenges de juliol fins al 18 
de setembre, a les 11:30h. 

Relació d’artistes i espais expositius: Jordi Plana-Nau de telers; Gerard Vilardaga-Pis de 
treballadors; Joan Canal-Baixada a la fàbrica; Queralt Portell-Espai Teatre Nou; Alba López 
i Joan Frank Charansonnet-Espai Teatre Nou; Iris Hinojosa-Espai Teatre Nou; Escola d’Arts 
de Manresa-Espai Teatre Nou. 

Enllaç web amb la informació de l’acte:  
https://miquelmartiipol.cat/lafabrica50/creacio-artistica-la-fabrica-puig-reig/ 

 

Manlleu. Representació de La fàbrica de Miquel Martí i Pol amb l’alumnat de l’Escola 
Puig-Agut 
 

El 19 i 20 de maig els alumnes de l’Escola Puig-Agut de Manlleu van representar pels seus 
pares La fàbrica de Miquel Martí i Pol al Museu del Ter de Manlleu, dins les activitats de La 
fàbrica 50 anys.  

Des del Museu del Ter es va fer un vídeo per testimoniar l’activitat que podeu veure a 
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=P6Wbn-Tok7E&t=3s 

Enllaç del testimoni de l’acte a les XS: 
https://twitter.com/fundaciommp/status/1534827368933646336 

https://miquelmartiipol.cat/lafabrica50/ruta-literaria-puig-reig/
https://miquelmartiipol.cat/lafabrica50/ruta-literaria-puig-reig/
https://miquelmartiipol.cat/lafabrica50/creacio-artistica-la-fabrica-puig-reig/
https://www.youtube.com/watch?v=P6Wbn-Tok7E&t=3s
https://twitter.com/fundaciommp/status/1534827368933646336
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Fotografia de la representació de La fàbrica al Museu Industrial del Ter.  

Masies de Roda. Conversa «La fàbrica i el riu en la poesia arrelada+ micro 
obert» 
 
Diumenge 19 de juny a les 11 del matí a Can Grau de Masies de Roda es va programar una 
conversa entre Raquel Santanera, poeta i membre de La Malgastada, i Montse Caralt, 
directora de la Fundació Miquel Martí i Pol. L’acte va aplegar una cinquantena de persones.  

Enllaç web amb la informació de l’acte: 
https://miquelmartiipol.cat/lafabrica50/conversa-la-fabrica-i-el-riu-en-la-poesia-
arrelada-micro-obert-masies-de-roda/ 

Roda de Ter. Museu Arqueològic de l’Esquerda 
 
Exposició d’obres inspirades en La fàbrica, creades pels artistes del taller de gravat de 
l’Escola d’Art de Manresa. Del 10 de setembre al 9 d’octubre de 2022. 

Artistes del Taller de Gravat de l’Escola d’Art de Manresa: Eva Cardona, Joan Ferrer, Anna 
Ma. Fernández, Esperança Holgado, Núria Len, Teresa Rotchés, Fina Sanfeliu, Ma. Àngels 
Sarrate, Ma. Teresa Soler i Xavier Valls. 

Enllaç web amb la informació de l’acte: https://miquelmartiipol.cat/lafabrica50/exposi-
cio-jordi-sarrate-i-la-publicacio-de-la-fabrica-de-miquel-marti-i-pol-roda-de-ter-a-concre-
tar/ 

 

Santa Coloma de Cervelló. Racons teatralitzats La fàbrica de Miquel Martí i 
Pol a la Colònia Güell 
 

Dins dels actes de la 22a Festa del Modernisme organitzats a la Colònia Güell de Santa Co-
loma de Cervelló es van organitzar diversos racons teatralitzats en els quals es van recitar, 
entre 2/4 d’11 del matí fins les 2 del migdia en intervals de cada 15 minuts, una selecció de 

https://miquelmartiipol.cat/lafabrica50/conversa-la-fabrica-i-el-riu-en-la-poesia-arrelada-micro-obert-masies-de-roda/
https://miquelmartiipol.cat/lafabrica50/conversa-la-fabrica-i-el-riu-en-la-poesia-arrelada-micro-obert-masies-de-roda/
https://miquelmartiipol.cat/lafabrica50/exposicio-jordi-sarrate-i-la-publicacio-de-la-fabrica-de-miquel-marti-i-pol-roda-de-ter-a-concretar/
https://miquelmartiipol.cat/lafabrica50/exposicio-jordi-sarrate-i-la-publicacio-de-la-fabrica-de-miquel-marti-i-pol-roda-de-ter-a-concretar/
https://miquelmartiipol.cat/lafabrica50/exposicio-jordi-sarrate-i-la-publicacio-de-la-fabrica-de-miquel-marti-i-pol-roda-de-ter-a-concretar/
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poemes de La fàbrica de Miquel Martí i Pol. El públic va poder recórrer tots aquests racons 
i seguir l’obra del poeta. 

Enllaç web amb la informació de l’acte: https://miquelmartiipol.cat/lafabrica50/recital-la-
fabrica-de-miquel-marti-i-pol-a-la-colonia-guell-santa-coloma-de-cervello/ 

 

 

Manresa. Exposició d’obres inspirades en La fàbrica creades pels artistes del 
taller de gravat de l’Escola d’Art de Manresa en el marc Tocat de lletra. 
 
Exposició d’obres inspirades en La fàbrica, creades pels artistes del taller de gravat de 
l’Escola d’Art de Manresa. Del 18 al 30 d’octubre de 2022 a l’Escola d’Art de Manresa. 

Artistes del Taller de Gravat de l’Escola d’Art de Manresa: Eva Cardona, Joan Ferrer, Anna 
Ma. Fernández, Esperança Holgado, Núria Len, Teresa Rotchés, Fina Sanfeliu, Ma. Àngels 
Sarrate, Ma. Teresa Soler i Xavier Valls. 

Enllaç web amb la informació de l’acte: https://miquelmartiipol.cat/lafabrica50/exposi-
cio-dobres-inspirades-en-la-fabrica-creades-pels-artistes-del-taller-de-gravat-de-lescola-
dart-de-manresa-manresa-del-18-10-al-30-10-de-2022/ 

 

https://miquelmartiipol.cat/lafabrica50/recital-la-fabrica-de-miquel-marti-i-pol-a-la-colonia-guell-santa-coloma-de-cervello/
https://miquelmartiipol.cat/lafabrica50/recital-la-fabrica-de-miquel-marti-i-pol-a-la-colonia-guell-santa-coloma-de-cervello/
https://miquelmartiipol.cat/lafabrica50/exposicio-dobres-inspirades-en-la-fabrica-creades-pels-artistes-del-taller-de-gravat-de-lescola-dart-de-manresa-manresa-del-18-10-al-30-10-de-2022/
https://miquelmartiipol.cat/lafabrica50/exposicio-dobres-inspirades-en-la-fabrica-creades-pels-artistes-del-taller-de-gravat-de-lescola-dart-de-manresa-manresa-del-18-10-al-30-10-de-2022/
https://miquelmartiipol.cat/lafabrica50/exposicio-dobres-inspirades-en-la-fabrica-creades-pels-artistes-del-taller-de-gravat-de-lescola-dart-de-manresa-manresa-del-18-10-al-30-10-de-2022/
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Vic. Mostra de peces inspirades en La fàbrica. Escola d’Art de Vic 
 
Mostra de peces inspirades en la La fàbrica de Miquel Martí i Pol amb obres dels professors 
de l’Escola d’Art de Vic. 

Hi van participar els artistes: Oriol Amblàs, Ferran Blancafort, Jordi Daví, Marià Dinarès, 
Gras, Eduard Fontserè, Toni Garcia, Sama Genís, CaGi, Ton Granero, Núria Hache, Mercè Igle-
sias, Juan Carlos Moreno, Jordi Lafon, Montsita Rierola, Sol Roca, Carme Solé, Txelo i Joan 
Vall. 

Enllaç web amb la informació de l’acte: https://miquelmartiipol.cat/lafabrica50/exposi-
cio-la-fabrica-vic/ 

https://miquelmartiipol.cat/lafabrica50/exposicio-la-fabrica-vic/
https://miquelmartiipol.cat/lafabrica50/exposicio-la-fabrica-vic/
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Barcelona. Recital La fàbrica de Miquel Martí i Pol a càrrec de Lluís Soler, 
amb comentaris sobre història social a càrrec de Mònica Borrell. Museu 
d’Història de Catalunya  
 
El recital va tenir lloc el 15 de novembre a les 7 del vespre.  

Enllaç web amb la informació de l’acte: https://miquelmartiipol.cat/lafabrica50/recital-
de-la-fabrica-de-miquel-marti-i-pol-al-museu-dhistoria-de-catalunya/ 

 

Estiu a la fàbrica. Cultura i literatura  
 

Des de la Fundació Miquel Martí i Pol hem impulsat per segon any consecutiu Estiu a La 
fàbrica. Cultura i literatura amb la voluntat de recuperar l’entorn de La fàbrica com a espai 
cultural i social. 

La fàbrica és el títol que, amb atreviment, Miquel Martí i Pol va posar a un dels llibres més 
coneguts i llegits de la literatura catalana contemporània i que enguany compleix 50 anys 
de la seva publicació. També és l’espai literari i patrimonialitzat de La Blava de Roda de Ter. 
Endemés, els textos de La fàbrica contribueixen a posar ànima a totes les fàbriques del 
patrimoni industrial del segle XX de Catalunya. Amb la simbologia d’aquest lloc/llibre, 
doncs, es van proposar diverses activitats culturals durant tres dies (1, 2 i 3 de juliol), 
destinades a tot tipus de públic i obertes a tothom, que combinaven les diverses branques 
de la cultura amb la literatura com a una de les temàtiques centrals.  

Estiu a la fàbrica va constar de:  

― 9 actes + pícnic al bosc de marronyers 

― els actes es van portar a terme en 3 espais de la finca Tecla Sala, coneguda popularment 
com La Blava: Bosc de marronyers, cases dels artesans o seu de la Fundació i espai 
pavimentat de llevant 

― els actes van ser amb taquilla inversa per adaptar-se a totes les butxaques 

https://miquelmartiipol.cat/lafabrica50/recital-de-la-fabrica-de-miquel-marti-i-pol-al-museu-dhistoria-de-catalunya/
https://miquelmartiipol.cat/lafabrica50/recital-de-la-fabrica-de-miquel-marti-i-pol-al-museu-dhistoria-de-catalunya/
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Tot plegat, en un espai idíl·lic al costat del riu que es va omplir de llums d’estiu i d’alegria a 
la fresca amb les nou propostes. A més, aquest any es va proposar de dinar sota el bosc de 
marronyers el diumenge 3, portant-se un pícnic o fent una reserva a La Guingueta. 

Exposició: de l’1 al 3 de juliol es van poder veure exposats als Jardins de La Blava els dibuixos 
resultat del «Concurs infantil de dibuix La fàbrica», celebrat a les Tres Fonts. 

Enllaç amb tota la informació dels actes: https://miquelmartiipol.cat/estiu-a-la-fabrica/  

 

 

 

 

https://miquelmartiipol.cat/estiu-a-la-fabrica/
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«La Blava. Memòria en blanc i negre» 
 

Divendres 1 de juliol a 2/4 de 10 de la nit. «La Blava. Memòria en blanc i negre» va ser l’acte 
que va inaugurar divendres 1 de juliol el cap de setmana cultural i literari «Estiu a La 
fàbrica» a l’entorn de La Blava i la Fundació Miquel Martí i Pol de Roda de Ter. Les 
historiadores Núria Sadurní i Irene Llop van explicar la històrica de la fàbrica emblemàtica 
La Blava, així com detalls i anècdotes transcorreguts durant els més de cent anys d’història. 
L’Arxiu de la Memòria Històrica de Roda de Ter va il·lustrar les explicacions amb un recull 
de fotografies antigues del recorregut de la indústria i del personal que hi va treballar. Glòria 
Fluvià, en representació de l’entitat, va posar-hi la nota literària amb la lectura de dos 
poemes del poeta rodenc per obrir i cloure l’acte. Hi van assistir més d’un centenar de 
persones. 

Enllaç amb la informació de l’acte: https://miquelmartiipol.cat/estiu-a-la-fabrica/lablava-
memoria/ 

Galeria d’imatges de l’acte: 
https://www.flickr.com/photos/152682535@N08/albums/72177720300372869 
 

  

Fotografies d’ Edu Morató / FMMP.  

 

Espectacle de titelles Bon profit! de Miquel Martí i Pol 
 
El matí de dissabte 2 de juliol el «bosquet de marronyers» ―nom que Miquel Martí i Pol fa 
servir en el poema «Homenatge a Miquel Bauçà» en La fàbrica per denominar el bosc de 
til·lers i castanyers bords dels Jardins de La Blava―, es va omplir d’infants per veure 
l’espectacle que la companyia Micro Troupe va portar de Riudebitlles. Un total de 67 
persones, comptant adults acompanyants i infants, van ocupar les cadires de fusta i els 
terres amb les catifes blaves de feltre. Somriures i, sobretot, el trasllat de la poesia de Martí 
i Pol als més xics a través de tres històries amanides amb música protagonitzades per en 
Miquel, per en Martí i per en Pol! 

Enllaç amb la informació de l’acte: https://miquelmartiipol.cat/estiu-a-la-
fabrica/espectacle-per-a-infants/ 

Galeria d’imatges de l’acte: 
https://www.flickr.com/photos/152682535@N08/albums/72177720300364775 

https://miquelmartiipol.cat/estiu-a-la-fabrica/lablava-memoria/
https://miquelmartiipol.cat/estiu-a-la-fabrica/lablava-memoria/
https://www.flickr.com/photos/152682535@N08/albums/72177720300372869
https://miquelmartiipol.cat/estiu-a-la-fabrica/espectacle-per-a-infants/
https://miquelmartiipol.cat/estiu-a-la-fabrica/espectacle-per-a-infants/
https://www.flickr.com/photos/152682535@N08/albums/72177720300364775
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Fotografies d’Edu Morató / FMMP. 

Espectacle «La fàbrica» a càrrec de Pere Girbau i Carles Girbau 
 

Dissabte 2 de juliol a 2/4 de 10 de la nit. En fer-se fosc La Blava va viure un dels moments 
més destacats de l’edició. Els germans Girbau, l’un amb el piano i la guitarra i l’altre amb el 
violoncel i la taula de so, van presentar un espectacle d’imatges projectades a una pantalla 
gegant, de poesia i de música. La fàbrica de Martí i Pol interpretada per dos joves rodencs, 
que van saber tocar la fibra a tot el públic assistent (175 persones). 

Enllaç amb la informació de l’acte: https://miquelmartiipol.cat/estiu-a-la-
fabrica/espectacle-la-fabrica-de-carles-i-pere-girbau/ 

Galeria d’imatges de l’acte: 
https://www.flickr.com/photos/152682535@N08/albums/72177720300364561 

 

 

Fotografia d’ Edu Morató / FMMP.  

 

https://miquelmartiipol.cat/estiu-a-la-fabrica/espectacle-la-fabrica-de-carles-i-pere-girbau/
https://miquelmartiipol.cat/estiu-a-la-fabrica/espectacle-la-fabrica-de-carles-i-pere-girbau/
https://www.flickr.com/photos/152682535@N08/albums/72177720300364561
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Mapejat «Llum de paraula» a càrrec de Sínoca Studio 
 

Dissabte 2 de juliol a ¾ d’11 de la nit. Amb el públic emocionat després d’haver vist 
l’espectacle «La fàbrica» dels germans Girbau, Sínoca Studio va tancar el dissabte amb un 
mapejat espectacular de llum, música i paraules projectades a la façana de la torre de la 
Tecla Sala. Un mapejat que va resseguir la vida de Martí i Pol en quinze minuts i que més de 
180 persones van poder veure. 

Enllaç amb la informació de l’acte: https://miquelmartiipol.cat/estiu-a-la-
fabrica/mapping-projectat-a-la-facana-de-la-fabrica-a-carrec-de-sinoca-studio/ 

Galeria d’imatges de l’acte: 
https://www.flickr.com/photos/152682535@N08/albums/72177720300365732 

 

 

Fotografia d’Edu Morató / FMMP.  

Vermut poètic «Amb Víctor Sunyol. Poesia i pensament» 
 

El diumenge 3 de juliol va començar a l’hora de vermut, a l’ombra i a la tranquil·litat del bosc 
de marronyers. Amb la coorganització de l’acte amb Reduccions. Revista de poesia, el poeta 
vigatà Víctor Sunyol i la filòsofa i doctora en literatura Dolors Perarnau van conversar sobre 
pensament en la poesia i, més concretament, en l’obra de Sunyol. L’acte va aplegar més de 
quaranta persones. 

Enllaç amb la informació de l’acte: https://miquelmartiipol.cat/estiu-a-la-fabrica/vermut-
poetic-en-format-pas-a-dos-dolors-perarnau-conversa-amb-victor-sunyol/ 

Galeria d’imatges de l’acte: 
https://www.flickr.com/photos/152682535@N08/albums/72177720300372164 

https://miquelmartiipol.cat/estiu-a-la-fabrica/mapping-projectat-a-la-facana-de-la-fabrica-a-carrec-de-sinoca-studio/
https://miquelmartiipol.cat/estiu-a-la-fabrica/mapping-projectat-a-la-facana-de-la-fabrica-a-carrec-de-sinoca-studio/
https://www.flickr.com/photos/152682535@N08/albums/72177720300365732
https://miquelmartiipol.cat/estiu-a-la-fabrica/vermut-poetic-en-format-pas-a-dos-dolors-perarnau-conversa-amb-victor-sunyol/
https://miquelmartiipol.cat/estiu-a-la-fabrica/vermut-poetic-en-format-pas-a-dos-dolors-perarnau-conversa-amb-victor-sunyol/
https://www.flickr.com/photos/152682535@N08/albums/72177720300372164
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 Fotografia d’Edu Morató / FMMP.  

Cafè-concert amb Guillem Ramisa i Ferran Isern 
 

Diumenge 3 de juliol a 2/4 de 5 de la tarda. Després de dinar a La Guingueta de La Blava, 
tothom va poder gaudir de la poesia del cantautor de Roda de Ter Guillem Ramisa, 
acompanyat del trompetista Ferran Isern. Les taules baixes que vam disposar sota els til·lers 
van quedar plenes i l’aire que passava i la bona música ens va ajudar a passar la xafogor del 
dia. Es van comptabilitzar una vuitantena d’assistents. 

Enllaç amb la informació de l’acte: https://miquelmartiipol.cat/estiu-a-la-fabrica/cafe-
amb-guillem-ramisa/ 

Galeria d’imatges de l’acte: 
https://www.flickr.com/photos/152682535@N08/albums/72177720300374883 

 

 

Fotografies d’Edu Morató / FMMP.  

Sarau Mal Gestat. Sessió 1: Instal·lació sonora amb poesia a càrrec d’Arnau 
Musach, Laia Carbonell i Misael Alerm 
 

Diumenge 3 de juliol a les 6 de la tarda. Aquí el públic es va traslladar a un espai interior: la 
seu de la Fundació va acollir la instal·lació d’Arnau Musach inspirada en el concepte “aiga”: 
diversos blocs de gel es desfeien a poc a poc per l’escalfor d’una bombeta i les gotes 
resultants picaven a una superfície metàl·lica que provocava un so constant i intermitent; 
aquest fet sumat a l’espai, que es va preparar perquè quedés a les fosques, donava la 
sensació de trobar-se en una cova. Els poetes Laia Carbonell i Misael Alerm recitaven versos 

https://miquelmartiipol.cat/estiu-a-la-fabrica/cafe-amb-guillem-ramisa/
https://miquelmartiipol.cat/estiu-a-la-fabrica/cafe-amb-guillem-ramisa/
https://www.flickr.com/photos/152682535@N08/albums/72177720300374883


Memòria d’activitats 2022 
 

34 
 

propis en l’atmosfera tranquil·la i fresca de la Fundació, el diumenge calorós de juliol. A la 
cova es van comptabilitzar setanta persones. 

L’acte, coorganitzat amb La Malgastada, forma part del segon dia del Sarau Mal Gestat (la fi 
de festa dels Vespres Malgastats que va tenir lloc al monestir de Sant Pere de Casserres). 

Enllaç amb la informació de l’acte: https://miquelmartiipol.cat/estiu-a-la-fabrica/sarauet-
mal-gestat-aiga-darnau-musach-laia-carbonell-i-misael-alerm/ 

Galeria d’imatges de l’acte: 
https://www.flickr.com/photos/152682535@N08/albums/72177720300374918 

 

 

Fotografia d’Edu Morató / FMMP.  

Sarau Mal Gestat. Sessió 2: Improvisació poètica a càrrec de Nicomedes  
 

Diumenge 3 de juliol a les 7 de la tarda. De la cova es va passar altra vegada al bosc de 
marronyers dels Jardins de La Blava per escoltar els Nicomedes, el grup format per Víctor 
Bonetarbolí, Núria Martínez-Vernis, Oriol Sauleda i Guim Valls. Tan bon punt van pujar a 
l’escenari van captar l’atenció del públic, que no va parar d’escoltar-los fins al poema final. 
Un final de festa ben divertit i coral. En l’acte s’hi van agrupar unes 120 persones. Aquesta 
proposta va ser coorganitzada amb La Malgastada com a final de festa dels Vespres 
Malgastats. 

Enllaç amb la informació de l’acte: https://miquelmartiipol.cat/estiu-a-la-fabrica/sarauet-
mal-gastat/ 

Galeria d’imatges de l’acte: 
https://www.flickr.com/photos/152682535@N08/albums/72177720300372704 

 

https://miquelmartiipol.cat/estiu-a-la-fabrica/sarauet-mal-gestat-aiga-darnau-musach-laia-carbonell-i-misael-alerm/
https://miquelmartiipol.cat/estiu-a-la-fabrica/sarauet-mal-gestat-aiga-darnau-musach-laia-carbonell-i-misael-alerm/
https://www.flickr.com/photos/152682535@N08/albums/72177720300374918
https://miquelmartiipol.cat/estiu-a-la-fabrica/sarauet-mal-gastat/
https://miquelmartiipol.cat/estiu-a-la-fabrica/sarauet-mal-gastat/
https://www.flickr.com/photos/152682535@N08/albums/72177720300372704
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Fotografia d’Edu Morató / FMMP.  

 

Exposició de dibuix infantil 
 

De l’1 al 3 de juliol. Durant els tres dies d’Estiu a la fàbrica el públic va poder veure els 
dibuixos resultat del «Concurs infantil de dibuix La fàbrica», que es va celebrar el juny a les 
Tres Fonts de Roda de Ter. Més de quaranta obres fetes per infants d’entre 2 i 12 anys van 
ser exposades davant La Blava. Va ser fantàstic veure com les famílies s’apropaven a 
l’exposició i gaudien de les perspectives dels infants. 

Enllaç amb la informació de l’acte: https://miquelmartiipol.cat/estiu-a-la-
fabrica/exposicio-del-concurs-infantil-de-dibuix-la-fabrica/ 

https://miquelmartiipol.cat/estiu-a-la-fabrica/exposicio-del-concurs-infantil-de-dibuix-la-fabrica/
https://miquelmartiipol.cat/estiu-a-la-fabrica/exposicio-del-concurs-infantil-de-dibuix-la-fabrica/
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Fotografies d’Edu Morató / FMMP.  
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Jornades Miquel Martí i Pol  
 

Com cada mes de novembre la Fundació Miquel Martí i Pol celebra les Jornades dedicades 
al poeta amb un intens calendari d'activitats.  

El dilluns 24 d’octubre es va fer la foto amb alguns dels diferents agents que intervenen en 
les activitats programades per promocionar les Jornades Miquel Martí i Pol i el cicle «Amb 
veu pròpia. Accions poètiques» per posar de manifest la transversalitat d’aquestes Jornades. 
Posteriorment es va fer arribar per correu electrònic als mitjans la imatge amb un dossier 
explicatiu de tots els actes. 

Les Jornades Miquel Martí i Pol 2022 van arrancar el 3 de de novembre i es van allargar 
durant tot el mes i el cicle d’espectacles «Amb veu pròpia» inclòs dins del marc del mes 
martipolià va arribar a la 7a edició. 

• Es van programar 23 activitats diferents ideades per arribar a tots els públics. 

• Repartides en 8 municipis (Roda de Ter, Vic, Torelló, Tavèrnoles, Barcelona, Sant 
Quintí de Mediona, Sant Sadurní d’Anoia i Porrera). 

• El cicle d’accions poètiques «Amb veu pròpia» va arribar a la 7a edició! (coorganit-
zat amb l’Ajuntament de Vic, la Fundació Miquel Martí i Pol i l’Ajuntament de Ta-
vèrnoles). 

• Cal destacar que, després de dos anys sense poder-se fer amb motiu de la pandè-
mica, es va reprendre el concorregut acte de l’Homenatge popular, presencial, al 
Teatre Eliseu de Roda de Ter. També es va mantenir el format digital seguint amb 
la proposta de l’any passat sota la crida: Omplim les xarxes de poesia! 

• El comerç local i les Jornades: Durant aquests dies alguns comerços de l’Associació 
ARC Roda de Comerciants van presentar els aparadors decorats.  

• Les Jornades Miquel Martí i Pol es porten a terme cada any gràcies a la implicació 
d’entitats i persones que estimen el poeta i la literatura. Per aquest motiu, les Jor-
nades s’organitzen des de la Fundació i van de la mà de més d’una quinzena d’enti-
tats que s’hi impliquen activament. 
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Fotografia: Roda de Ter. 25 d’octubre de 2022. D’esquerre a dreta de la fotografia: Roger 
Canadell, regidor de cultura de l’Ajuntament de Roda de Ter, Pau Simón, tècnic de cultura i 
museus de l’Ajuntament de Vic, Montse Caralt, directora de la Fundació Miquel Martí i Pol, 
Núria Aguilar, directora de la Biblioteca Bac de Roda, Lluís Vergés, representant de Dadà 
Comunica, Joel Díaz, representant de l’equip directiu de l’escola de música El Faristol, i Ma-
ria Ocaña, directora del Museu Arqueològic de l’Esquerda. Sostenen els cartells de les Jor-
nades Miquel Martí i Pol i del cicle Amb veu pròpia. 

El cartell és fet per l’estudi de disseny Dadà Comunica. 

 

Enllaç amb la informació de totes les activitats: 
https://miquelmartiipol.cat/jornadesmmp2022/ 

 

Deliberació dels Premis literaris, artístics i pedagògics 
 

La trobada de deliberació dels Premis literaris, artístics i pedagògics es va fer el 25 d’octubre 
a les 7 de la tarda, a la seu de la Fundació i a la biblioteca Bac de Roda. El jurat del premi 
d’il·lustració es va reunir el 22 de juliol a les 7 de la tarda. Es va comptar amb els membres 
del jurat següents:  

―Lluïsa Julià, Jaume Coll Mariné, Anton Carrera i Antoni Pladevall (Premi de poesia Miquel 
Martí i Pol). 

―Natàlia González, Joan Moreno i Joan Subirana (Premi d’il·lustració de poesia de Miquel 
Martí i Pol, que van fer la deliberació el juliol). 

―Marta Ramírez, Jordi Daví, Guillem Ramisa i Cristina Vilaró (Premi InstapoemaMMP). 

―Joan Roura, Íria Roig, Jaume Salés (Premi de Teatre Jaumé Salés). 

 

Fotografia de la deliberació del Premi de poesia Miquel Martí i Pol i fotografia de la 
deliberació del Premi InstapoemaMMP.  

 

 

https://miquelmartiipol.cat/jornadesmmp2022/


Memòria d’activitats 2022 
 

39 
 

Conversa amb els creadors dels espectacles de l’edició d’«Amb veu pròpia. 
Accions poètiques 2022» 
 

Dijous 3 de novembre a les 7 de la tarda. Acte conduït per Biel Barnils a la Jazz cava de Vic, 
amb la presència de Xevi Pujol i  Raquel Santanera. 10 persones.  

Enllaç amb la informació de l’acte: https://miquelmartiipol.cat/jornades/conversa-amb-
els-creadors-dels-espectacles-de-ledicio-amb-veu-propia-accions-poetiques-2022/ 

 

«Amb veu pròpia. Accions poètiques». Espectacle «Tra-dició/Tra-ïció» amb 
Raquel Santanera, Oriol Sauleda i Valentina Risi 
 

Divendres 4 de novembre a les 8 del vespre. Els poetes Raquel Santanera i Oriol Sauleda van 
preparar aquest espectacle innovador i ple de ritme que va omplir la sala u d’octubre de la 
biblioteca Pilarin Bayés de Vic amb 80 persones assistents. 

Enllaç amb la informació de l’acte: https://miquelmartiipol.cat/jornades/amb-veu-propia-
accions-poetiques-espectacle-tra-dicio-tra-icio-amb-raquel-santanera-oriol-sauleda-i-
valentina-risi/ 

 

Visites comentades a la seu de la Fundació i itinerari literari fins a La Blava 
 

Dissabte 5 de novembre a 2/4 d’11 del matí. Visita guiada a la seu de la Fundació que va 
aplegar 10 persones, a destacar una parella de valencians que van arribar a Roda per gaudir 
dels actes de les Jornades Miquel Martí i Pol. 

Enllaç amb la informació de l’acte: https://miquelmartiipol.cat/jornades/visita-
comentada-a-la-seu-de-la-fundacio/ 

 

Hora del conte. Adaptació d’El conillet que volia pa de pessic de Ramon 
Besora, a càrrec de Marta Esmarats, a la Biblioteca Bac de Roda de Roda de 
Ter 
 
Dimecres 9 de novembre a 2/4 de 6 de la tarda. L’espectacle va aplegar 46 persones.  

Enllaç amb la informació de l’acte: https://miquelmartiipol.cat/jornades/hora-del-conte-
adaptacio-del-conte-el-conillet-que-volia-pa-de-pessic-de-ramon-besora/ 

 

Les llengües de Miquel Martí i Pol. Recital a càrrec de Jessica Neuquelman i 
David Vila i Ros 
 

Dijous 10 de novembre a 2/4 de 7 del vespre. El recital va tenir lloc a la Fundació i va 
comptar amb la presència de 32 persones.  

Enllaç amb la informació de l’acte: https://miquelmartiipol.cat/jornades/les-llengues-de-
miquel-marti-i-pol-recital-a-carrec-de-jessica-neuquelman-i-david-vila-i-ros/ 

https://miquelmartiipol.cat/jornades/conversa-amb-els-creadors-dels-espectacles-de-ledicio-amb-veu-propia-accions-poetiques-2022/
https://miquelmartiipol.cat/jornades/conversa-amb-els-creadors-dels-espectacles-de-ledicio-amb-veu-propia-accions-poetiques-2022/
https://miquelmartiipol.cat/jornades/amb-veu-propia-accions-poetiques-espectacle-tra-dicio-tra-icio-amb-raquel-santanera-oriol-sauleda-i-valentina-risi/
https://miquelmartiipol.cat/jornades/amb-veu-propia-accions-poetiques-espectacle-tra-dicio-tra-icio-amb-raquel-santanera-oriol-sauleda-i-valentina-risi/
https://miquelmartiipol.cat/jornades/amb-veu-propia-accions-poetiques-espectacle-tra-dicio-tra-icio-amb-raquel-santanera-oriol-sauleda-i-valentina-risi/
https://miquelmartiipol.cat/jornades/visita-comentada-a-la-seu-de-la-fundacio/
https://miquelmartiipol.cat/jornades/visita-comentada-a-la-seu-de-la-fundacio/
https://miquelmartiipol.cat/jornades/hora-del-conte-adaptacio-del-conte-el-conillet-que-volia-pa-de-pessic-de-ramon-besora/
https://miquelmartiipol.cat/jornades/hora-del-conte-adaptacio-del-conte-el-conillet-que-volia-pa-de-pessic-de-ramon-besora/
https://miquelmartiipol.cat/jornades/les-llengues-de-miquel-marti-i-pol-recital-a-carrec-de-jessica-neuquelman-i-david-vila-i-ros/
https://miquelmartiipol.cat/jornades/les-llengues-de-miquel-marti-i-pol-recital-a-carrec-de-jessica-neuquelman-i-david-vila-i-ros/
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Enllaç amb la galeria d’imatges de l’acte:  
https://www.flickr.com/photos/152682535@N08/albums/72177720303664301 

Homenatge popular al Teatre Eliseu 
 
Divendres 11 de novembre. Recital a càrrec de persones vinculades al món associatiu de 
Roda i de poblacions properes i dels alumnes de les escoles de primària de Roda de Ter 
(Emili Teixidor i Mare de Déu del Sòl del Pont) i de l’Institut Miquel Martí i Pol de Roda de 
Ter. Un acte molt lluït al teatre Eliseu que es va omplir de gom a gom, després de dos anys 
de fer-lo en digital degut a la pandèmia. Aproximadament hi va haver uns 320 assistents. 
També es va mantenir l’homenatge en format digital que aquest any sota la crida “Inundem 
les xarxes de poesia”. Es poden recuperar els vídeos publicats cercant l’etiqueta 
#homenatgepopularMMP2022. 

A la lectura, enguany van participar les persones següents: 

«Amb la tardor vindré» (Assumpta Arimany) / Associació Gent Gran en Marxa de Torelló 
«Metamorfosi» (Assumpció Presseguer) / Associació Gent Gran en Marxa de Torelló 
«Es pot dir amb foc encara el nom d’aquest país» (Florenci Crivillé) / Conservador del 
Museu Etnogràfic de Ripoll 
«Només teva serà la meva veu» (Glòria Fluvià) / Arxiu Memòria Històrica de Roda de 
Ter 
«Tot el que puguem dir» (Roser Anglada) / Brots de poesia i vida 
«Deixeu-me dir» (Yolanda Tristancho) / Fòrum dona  
«In memoriam» (Pep Bas) / La Fem Petar 
«La fàbrica» (Maria Ocaña) / Museu Arqueològic de l’Esquerda 
«Pa torrat» (Clara Marsó) / Amics i amigues de la natura de Roda de Ter i Masies de Roda 

«Si el vers fos un refugi, tot seria...» (Arnau Baulenas) 

Escola Emili Teixidor: 
 
5è 
«El poema» (Arlet Cañas Masoliver i Guillem Villaseñor Pérez) 
«No em parleu de somnis» (Isona Santamaria i Martina Prats) 
«El poble» (Júlia Gurt i Elsa Tienda)  
«Aquesta remor que se sent» (Zaid Boulayoun i Arola Prats) 

6è 
«Poema de tot l'any» ( (Roger, Yasir i Gina) 
«Si parlo dels teus ulls» (Yasmine, Lídia i Lluís) 
«Les quatre banderes» (Pol, Biel i Nahia) 
«Un dia qualsevol» (Roger i Jordina) 

Escola Mare de Déu del Sòl del Pont: 

5è 
«Maig» (Clara Suriñach) 
«Truita» (Gabriela Londoño) 
«Plou i fa sol» (Santiago Ordóñez)  
«Un sonet per a tu» (Nour Asbai)  
«Cançó» (Irune Palomar)  
«El poble» (Mireia Garcia)  
«Abril» (Sabdy Flores)  
«Nadala» (Ismail El Mimouni)  

https://www.flickr.com/photos/152682535@N08/albums/72177720303664301
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6è 
«Novembre» (Lluc Bayés)  
«Ous ferrats» (Omar El Hammouti) 
«L' Elionor» (Aya Lagzouli) 
«Aquesta remor que se sent» (Oriol Baulenas) 
«Mare, si fos mariner» (Dídac Lanau)  

IES Miquel Martí i Pol 

ESO 
«L’amor jugava a perdre’s» (Ivet Bassols) 
«Collarets de llum» (Maria Gurt i Paula Mas) 
«Ho dic sense cap prejudici» (Marc Bassols) 
«Meditació baixant l’escala» (Adriana Sanglas i Ivet Tura) 
«La gent» (Clàudia Fernández i Paula Garcia) 
«Els anys com una rella» (Isabel Jiménez i Roger Padrissa) 
«Amb l’ombra dòcil» (Gil Costa) 
«Davallem junts» (Ana Jurado) 
 
1r Batxillerat  
«La creació» (Mont Castanyer i Bruna Vidal) 
«Romanço» (Pol Padrós i Clàudia Vilaregut) 
«Dic el vent i el vent respon» (Júlia Villén) 

Enllaç amb la galeria d’imatges de l’homenatge popular: 
https://www.flickr.com/photos/152682535@N08/albums/72177720303664686 

  

 

Fotografies d’Edu Morató / FMMP. 

Enllaç web amb la informació de l’acte: https://miquelmartiipol.cat/activitats/homenatge-
popular-3/ 

https://www.flickr.com/photos/152682535@N08/albums/72177720303664686
https://miquelmartiipol.cat/activitats/homenatge-popular-3/
https://miquelmartiipol.cat/activitats/homenatge-popular-3/
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Sessió de Triescape Miquel Martí i Pol i Roda de Ter 
Dissabte 12 de novembre. A les 10 del matí un grup d’amics, en Carles, la Natàlia i la Sara 
van resoldre el Triescape de Roda de Ter essent els més ràpids de tots! Van batre el rècord. 
A partir d’aquest moment es programa un triescape cada tercer dissabte de mes.  

Enllaç web amb la informació de l’acte: https://miquelmartiipol.cat/activitats/triescape-
miquel-marti-i-pol-i-roda-de-ter/ 

«Amb veu pròpia. Accions poètiques». Espectacle «Esllavissada» amb Xevi 
Pujol i Xavi Lloses 
Dissabte 12 de novembre a les 8 del vespre la sala polivalent de la Fundació es va omplir 
amb 48 persones que van meravellar-se i van poder gaudir de la lectura de poemes de Xevi 
Pujol amb una musicació espectacular i impecable de l’artista Xavi Lloses.  

Enllaç amb la galeria d’imatges de l’acte: 
https://www.flickr.com/photos/152682535@N08/albums/72177720303673239 

Enllaç web amb la informació de l’acte: https://miquelmartiipol.cat/activitats/amb-veu-
propia-accions-poetiques-espectacle-esllavissada-amb-xevi-pujol-i-xavi-lloses/ 

 

 

Poesia i cinema. Projecció de la pel·lícula «L’enterrament», de Biel Arderiu, i 
recital de poesia de Miquel Martí i Pol i Joan Vinyoli a càrrec del poeta i 
rapsode Gabriel Salvans  
Acte organitzat pel Museu de la Torneria de Torelló i l’Ajuntament de Torelló que va tenir 
lloc el dissabte 12 a 2/4 de 8 del vespre i va aplegar una quarantena d’assistents. 

Enllaç web amb la informació de l’acte: https://miquelmartiipol.cat/activitats/poesia-i-ci-
nema-projeccio-de-la-pel%c2%b7licula-lenterrament/ 

 

https://miquelmartiipol.cat/activitats/triescape-miquel-marti-i-pol-i-roda-de-ter/
https://miquelmartiipol.cat/activitats/triescape-miquel-marti-i-pol-i-roda-de-ter/
https://www.flickr.com/photos/152682535@N08/albums/72177720303673239
https://miquelmartiipol.cat/activitats/amb-veu-propia-accions-poetiques-espectacle-esllavissada-amb-xevi-pujol-i-xavi-lloses/
https://miquelmartiipol.cat/activitats/amb-veu-propia-accions-poetiques-espectacle-esllavissada-amb-xevi-pujol-i-xavi-lloses/
https://miquelmartiipol.cat/activitats/poesia-i-cinema-projeccio-de-la-pel·licula-lenterrament/
https://miquelmartiipol.cat/activitats/poesia-i-cinema-projeccio-de-la-pel·licula-lenterrament/
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Acte d’homenatge en record al poeta: 19è aniversari de la mort, al cementiri 
Diumenge 13 de novembre. A ¾ de 10 del matí va tenir lloc l’acte d’homenatge en record al 
poeta al cementiri, enguany al 19è aniversari de la mort, amb la lectura de dos poemes, a 
càrrec del Diputat delegat de cultura de la Diputació de Barcelona, Sr. Joan Carles García 
Cañizares i de les familiars del poeta Marta Curriu i Bruna Castellví Curriu.   

Interpretació de les peces musicals «Vals a Joseph», «Zelda» i «Les fonts del Segre» a càrrec 
de l’acordionista Laia Bartrina, acompanyada de Marc del Pino, professor de l’Escola 
Municipal de Música El Faristol:  

Ofrena floral a Miquel Martí i Pol i a Emili Teixidor. Un acte senzill i molt sentit, obert a 
tothom, i que cada any aplega més persones.  

Enllaç web amb la informació de l’acte: https://miquelmartiipol.cat/activitats/acte-
dhomenatge-en-record-al-poeta-19e-aniversari-de-la-mort/ 

 

Acte de lliurament dels Premis literaris, artístics i pedagògics 
A les 11 del matí al teatre Eliseu es va fer el lliurament dels Premis literaris, artístics i 
pedagògics, amb la presència de l’Il·lm. Sr. Joan Carles García Cañizares, Diputat delegat de 
Cultura de la Diputació de Barcelona. Va presentar i conduir l’acte Xavier Graset i el teatre 
va quedar ple (225 persones). 

Enllaç web amb la informació de l’acte: https://miquelmartiipol.cat/activitats/lliurament-
dels-premis-literaris-artistics-i-pedagogics/ 

 

La relació dels premiats va ser la següent:  

− 38è Premi de Poesia Miquel Martí i Pol. Amb la col·laboració de la Institució Puig-
Porret, l’Ajuntament de Roda de Ter i Reduccions. Revista de poesia. 

Per a Anna Campillo, amb el recull Udol i llop. 

https://miquelmartiipol.cat/activitats/acte-dhomenatge-en-record-al-poeta-19e-aniversari-de-la-mort/
https://miquelmartiipol.cat/activitats/acte-dhomenatge-en-record-al-poeta-19e-aniversari-de-la-mort/
https://miquelmartiipol.cat/activitats/lliurament-dels-premis-literaris-artistics-i-pedagogics/
https://miquelmartiipol.cat/activitats/lliurament-dels-premis-literaris-artistics-i-pedagogics/
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A la foto: Sr. Roger Corominas, alcalde de l’Ajuntament de Roda de Ter i president de la 
Fundació Miquel Martí i Pol, Sr. Carles García Cañizares, Diputat delegat de Cultura de la 
Diputació de Barcelona, Sra. Montserrat Sans, vídua del poeta, Sra. Anna Campillo, 
guanyadora del 38è Premi de poesia Miquel Martí i Pol, Sra. Montse Urgell, representant de 
la Institució Puig-Porret, i Xavier Graset. 

− 5è Premi de Teatre Jaume Salés i Sanjaume. Amb la col·laboració de l’Ajuntament 
de Roda de Ter.  

Per a Francesc Cutchet Domènech, amb l’obra Negra sobre punt blanc. 

 

A la foto: Sr. Roger Canadell, regidor de cultura de l’Ajuntament de Roda de Ter, Sr. Jaume 
Salés, familiar de Jaume Salés i Sanjaume, Sr. Francesc Cutchet, 5è Premi de teatre Jaume 
Salés i Sanjaume, i Sr. Xavier Graset. 

− 6è Premi d’il·lustració de poemes de Miquel Martí i Pol. Amb la col·laboració de la 
Fundació Antiga Caixa Manlleu i BBVA. 

Per a Aitana Giráldez. 
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A la foto: Sra. Marta Sañas, en representació de BBVA, Sr. Miquel Torrents, president de la 
Fundació Antiga Caixa Manlleu, Sra. Aitana Giráldez, 6è Premi d’il·lustració de poesia de 
Miquel Martí i pol, i Sr. Xavier Graset. 

− 6è Premi InstapoemaMMP. Amb la col·laboració de la Fundació Antiga Caixa 
Manlleu i BBVA. 

Per a Maria Juan Serrahima (usuari: juanserrahima). 

 

 

A la foto: Sr. Miquel Torrents, president de la Fundació Antiga Caixa Manlleu, Sra. Marta 
Sañas, en representació de BBVA, Sra. Maria Juan  Serrahima, 6è Premi InstapoemaMMP de 
poesia, i Sr. Xavier Graset. 

− 10è Premi Sebastià Álvarez al millor treball de Final de Grau de temàtica educativa 
de la Facultat d’Educació, Traducció, Esports i Psicologia de la Universitat de Vic. 

Premi per a Berta Brunet Portet. Treball: «La inclusió a través de l’aprenentatge cooperatiu» 

Accèssit per a Olga Muñoz Casellas. Treball: «Periodisme i educació. La visió de l’educació i 
l’escola segons Carles Capdevila». 

 



Memòria d’activitats 2022 
 

46 
 

 

− 4rt Premi Sebastià Álvarez al millor Treball de Final de Màster de temàtica educa-
tiva de la Facultat d’Educació, Traducció, Esports i Psicologia de la Universitat de 
Vic. 

Premi per a Marçal Nonell Ruscalleda. Treball: « L’educació física en l’escola del futur: una 
visió global a través dels models pedagògics». 

Accèssit per a Cristina Aroca Cuatracasas. Treball: « The importance of written corrective 
feedback to improve students’ writing skills in english as a foreign language (EFL)» 

 

− 33è Premi ARC de narrativa infantil. Amb la col·laboració de l’Associació Roda de 
Comerciants ARC.  

1a categoria – alumnes de 1er i 2on: 

Abril Ruiz i Escarrabill (Escola El petit Miquel de Vic) 

Obra: «La formigueta». 
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A la foto: Sra. Núria Arrébola, regidora de comerç i promoció econòmica de l’Ajuntament de 
Roda de Ter, Sr. Mikel Hernández, president de l’Associació ARC de comerciants de Roda de 
Ter, Abril Ruiz i Escarrabill, premiada, i Sr. Xavier Graset. 

2a categoria – alumnes de 3er de primària: 

Joan Ribas Solé (Escola Mare de Déu del Sòl del Pont de Roda de Ter) 

Obra: «En Larri i el llibre…». 

 

 

 

3a categoria – alumnes de 4t: 

Micaela Cáceres Valenzuela (Escola El petit Miquel de Vic) 

Obra: «Les aventures de la gateta unicorn i les seves amigues». 
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4a categoria – alumnes de 5è: 

Carlota Sánchez Pla (Escola El petit Miquel de Vic) 

Obra: «La llegenda de l’armadura». 

 

 

 

5a categoria: alumnes de 6è de primària: 

Carlota Fabregó Contreras (Escola Mare de Déu del Sòl del Pont de Roda de Ter) 

Obra: «Al fons del mar». 
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Espectacle «Corda a la Cuina», a càrrec d’alumnes i professors de l’Escola Municipal de 
Música El Faristol  
 

La cloenda de l’acte es va fer amb l’espectacle «Corda a la cuina», un espectacle que parteix 
del llibre Bon Profit! de Miquel Martí i Pol, volum que agrupa poemes relacionats amb la 
temàtica del menjar. 

A escena es presenten una selecció de poemes d’aquest llibre a través del so, el ritme, 
l'harmonia i el moviment amb instruments de corda fregada (violins i violoncels). 

A càrrec del professorat de l'escola de música El faristol i l'alumnat d'aquests instruments. 

Creat per Martina Arqués, Joel Díaz, Laia Rovira i Queralt Valls. 

 

Foto d’Edu Morató. 

Acte de lliurament del Premi Miquel Martí i Pol 2022 del XV certamen Terra i 
Cultura 
Dilluns 15 de novembre. A les 12 del migdia, a la seu de la SGAE, es va celebrar la quinzena 
edició del certamen Terra i Cultura, convocat pel Celler Vall Llach i impulsat per Lluís Llach. 
El guardó té com a objectiu donar suport i visibilitat a la música i la poesia, a més de la 
cultura en general, amb una aportació de 5.000 euros i una peça de l’escultor Josep Bofill 
per al guanyador. 
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El premi Miquel Martí i pol a la millor poesia musicada en català es va atorgar al compositor 
i cantant de Gandia Carles Dénia per la musicació d'«Oda apatxe a València», de Ramon 
Ramon. 

Enllaç web amb la informació de l’acte: https://miquelmartiipol.cat/activitats/acte-de-
lliurament-del-premi-miquel-marti-i-pol-2022-del-xv-certamen-terra-i-cultura/ 

Presentació i tertúlia sobre el recull de poesia L’aigua entre les coses, de 
Clara Ballart 
 

Dijous 17 de novembre. 37è Premi de poesia Miquel Martí i Pol. Conduït per Tertúlies de 
poesia del Casino de Vic (Salvador Giralt i Eduard Garrell), amb la presència de l’autora, 
l’acte va aplegar a la seu de la Fundació una quinzena de persones. 

Enllaç web amb la informació de l’acte: https://miquelmartiipol.cat/activitats/presentacio-
i-tertulia-de-laigua-entre-les-coses-de-clara-ballart-37e-premi-de-poesia-miquel-marti-i-
pol/ 

 

Acte de donació del Fons Florenci Crivillé dedicat a Miquel Martí i Pol 
 

Divendres 18 de novembre. L’acte de donació del fons bibliogràfic, hemerogràfic i musical 
que, al llarg de més de 25 anys, ha anat recollint Florenci Crivillé sobre la figura del poeta 
Miquel Martí i Po va comptar amb la presència de Florenci Crivillé i es va fer la visualització 
del vídeo-documental «Entrevista a Florenci Crivillé Estragués. Cessió del Llegat personal 
sobre Miquel Martí i Pol». 

A la seu de la Fundació, on es van aplegar 25 persones. 

Enllaç amb la galeria d’imatges de l’acte: 
https://www.flickr.com/photos/152682535@N08/albums/72177720303899207 
 

Enllaç web amb la informació de l’acte: https://miquelmartiipol.cat/activitats/acte-de-
donacio-del-fons-florenci-criville-dedicat-a-miquel-marti-i-pol/ 

 

Taller scriptorium. Com s’escrivia en un monestir medieval 
 
Dissabte 19 de novembre. Taller organitzat pel Museu Arqueològic de l’Esquerda amb una 
participació de més d’una vintena de persones.  

 

Enllaç web amb la informació de l’acte: https://miquelmartiipol.cat/activitats/taller-
scriptorium-com-sescrivia-en-un-monestir-medieval/ 

 

«Amb veu pròpia. Accions poètiques». «Versos obstinats», de Pilar Cabot, dits 
per Lluís Soler 
 

Dilluns 21 de novembre. Coorganitzat amb l’Ajuntament de Vic i l’Ajuntament de 
Tavèrnoles, que va omplir l’església de Tavèrnoles amb 36 persones. A dos quarts de vuit 
del vespre. 

https://miquelmartiipol.cat/activitats/acte-de-lliurament-del-premi-miquel-marti-i-pol-2022-del-xv-certamen-terra-i-cultura/
https://miquelmartiipol.cat/activitats/acte-de-lliurament-del-premi-miquel-marti-i-pol-2022-del-xv-certamen-terra-i-cultura/
https://miquelmartiipol.cat/activitats/presentacio-i-tertulia-de-laigua-entre-les-coses-de-clara-ballart-37e-premi-de-poesia-miquel-marti-i-pol/
https://miquelmartiipol.cat/activitats/presentacio-i-tertulia-de-laigua-entre-les-coses-de-clara-ballart-37e-premi-de-poesia-miquel-marti-i-pol/
https://miquelmartiipol.cat/activitats/presentacio-i-tertulia-de-laigua-entre-les-coses-de-clara-ballart-37e-premi-de-poesia-miquel-marti-i-pol/
https://www.flickr.com/photos/152682535@N08/albums/72177720303899207
https://miquelmartiipol.cat/activitats/acte-de-donacio-del-fons-florenci-criville-dedicat-a-miquel-marti-i-pol/
https://miquelmartiipol.cat/activitats/acte-de-donacio-del-fons-florenci-criville-dedicat-a-miquel-marti-i-pol/
https://miquelmartiipol.cat/activitats/taller-scriptorium-com-sescrivia-en-un-monestir-medieval/
https://miquelmartiipol.cat/activitats/taller-scriptorium-com-sescrivia-en-un-monestir-medieval/
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Enllaç web amb la informació de l’acte: https://miquelmartiipol.cat/activitats/amb-veu-
propia-accions-poetiques-versos-obstinats-de-pilar-cabot-dits-per-lluis-soler/ 

 

Conferència «Una vella amistat» a càrrec de Miquel Desclot 
 

Dijous 24 de novembre. A les 7 de la tarda a la seu de la Fundació, la conferència, que va 
ser enregistrada i es pot visualitzar al canal de Youtube de la Fundació, va comptar amb 25  
assistents.  

La conferència es va gravar i es troba a disposició del públic digital al canal youtube de la 
Fundació: https://youtu.be/vpvYlLwA5Dk   

Enllaç web amb la informació de l’acte: https://miquelmartiipol.cat/activitats/conferencia-
una-vella-amistat-a-carrec-de-miquel-desclot/ 

 

Sessió de Triescape Miquel Martí i Pol i Roda de Ter 
 

Dissabte 26 de novembre. Sessió del joc triple (gimcana, geocerca i joc d’escapada) a les 10 
del matí.  

Enllaç web amb la informació de l’acte: https://miquelmartiipol.cat/activitats/triescape-
miquel-marti-i-pol-i-roda-de-ter-2/ 

 

Ruta literària Miquel Martí i Pol, a càrrec de Marta Marichalar  

A dos quarts d’11 del matí va tenir lloc l’itinerari literari de dues hores de durada que 
ressegueix els indrets de Roda de Ter relacionats amb la figura i obra de Miquel Martí i Pol. 

Amb una assistència de 18 persones. 

Enllaç web amb la informació de l’acte: https://miquelmartiipol.cat/activitats/ruta-
literaria-miquel-marti-i-pol/ 

Exposició Miquel Martí i Pol acebedari solidari 
 

Des del a Fundació es va col·laborar activament en el contingut de l’exposició, la qual ha 
itinerant en diversos espais.  

Inauguració a la Ciutadella de Roses el dia 5 de març a les 7 de la tarda i fins el 4 d’abril de 
2022.  

Del 9 d’abril al 12 de juny l’exposició va estar a l’espai Carmen Thyssen de Sant Feliu de 
Guíxols.  

Abcedari solidari a TV3: https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-
comarques/abecedari-solidari-homenatge-a-miquel-marti-i-
pol/video/6155595/?ext=SMA_TW_F4_CE24_ 

Exposició «Jordi Sarrate i la publicació de La fàbrica de Miquel Martí i Pol» 
 
Exposada durant les Jornades Miquel Martí i Pol a la Biblioteca Bac de Roda de Roda de Ter 

https://miquelmartiipol.cat/activitats/amb-veu-propia-accions-poetiques-versos-obstinats-de-pilar-cabot-dits-per-lluis-soler/
https://miquelmartiipol.cat/activitats/amb-veu-propia-accions-poetiques-versos-obstinats-de-pilar-cabot-dits-per-lluis-soler/
https://youtu.be/vpvYlLwA5Dk
https://miquelmartiipol.cat/activitats/conferencia-una-vella-amistat-a-carrec-de-miquel-desclot/
https://miquelmartiipol.cat/activitats/conferencia-una-vella-amistat-a-carrec-de-miquel-desclot/
https://miquelmartiipol.cat/activitats/triescape-miquel-marti-i-pol-i-roda-de-ter-2/
https://miquelmartiipol.cat/activitats/triescape-miquel-marti-i-pol-i-roda-de-ter-2/
https://miquelmartiipol.cat/activitats/ruta-literaria-miquel-marti-i-pol/
https://miquelmartiipol.cat/activitats/ruta-literaria-miquel-marti-i-pol/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-comarques/abecedari-solidari-homenatge-a-miquel-marti-i-pol/video/6155595/?ext=SMA_TW_F4_CE24_
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-comarques/abecedari-solidari-homenatge-a-miquel-marti-i-pol/video/6155595/?ext=SMA_TW_F4_CE24_
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-comarques/abecedari-solidari-homenatge-a-miquel-marti-i-pol/video/6155595/?ext=SMA_TW_F4_CE24_
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(del 3 al 26 de novembre) i exposada durant la 22a festa del Modernisme de Santa Coloma 
de Cervelló els dies 14, 15 i 16 d’octubre. Exposició produïda per la Fundació.  

Convenis 
 

Conveni amb l’Associació Diversitat Funcional d’Osona (ADFO) 
 

L’Associació Diversitat Funcional d’Osona i la Fundació Miquel Martí i Pol van signar el mes 
de setembre un conveni de col·laboració amb l’objectiu de treballar conjuntament la 
integració social de persones amb diversitat funcional de la comarca d’Osona amb projectes 
de patrimoni literari. 

Des de la Fundació que porta el seu nom s’ha creat un taller de creativitat poètica que també 
inspira les persones d’ADFOCET (Coratge-Entusiasme-Transformació). Es tracta d’un taller 
amb el qual les #Personesambsuperpoders creen el poema que s’estampa a les targetes que 
acompanyen les famoses roses de Sant Jordi que ven l’entitat; i també a productes que es 
poden adquirir al seu espai web (www.personesambsuperpoders.cat) i al marxandatge dels 
Lots de Nadal. 

El conveni vol vincular ADFO i la Fundació Miquel Martí i Pol amb un objectiu comú: 
millorar la qualitat de vida de les persones i potenciar-ne el talent i la creativitat. 

 

 

Fotografia: Fundació Miquel Martí i Pol. Per odre: Roger Canadell, regidor de cultura de 
l’Ajuntament de Roda de Ter i patró de la Fundació; Maria Balasch Pla, gerent d’ADFO, i 
Montse Caralt, directora de la Fundació.  

 

 

 

http://www.personesambsuperpoders.cat/
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Conveni amb la Universitat Oberta de Catalunya 
 
S’ha firmat un conveni de pràctiques corresponent a l’oferta de Treball Final de Grau en 
gestió i projectes de patrimoni literari entre la UOC i la Fundació. Aquest conveni ha permès 
acollir l’alumna de pràctiques Anna Gabernet perquè porti a terme el Treball Final de Grau 
de Llengua i Literatura Catalanes tutoritzada per Montse Caralt, directora de la Fundació.  

 

Conveni de constitució de l’agrupació d’entitats Singulars 
 
Durant el 2022 s’ha treballat per a l’acord i la creació del projecte Singular d'intercooperació 
en el marc de la convocatòria de subvenció de la Línia 2 Mesures de suport a projectes 
singulars de promoció de l'economia social i solidària, creació de cooperatives i projectes 
d'intercooperació.  

Aquest projecte singular d’intercooperació que porta per títol «Cardant Cultura. 
Consolidació de l'espai cooperatiu de Can Grau» aplega les entitats següents: 

Pol·len Edicions SCCL 
Anigami Aventures SL 
Punch Serveis audiovisuals SCCL 
Fundació Èpica Fura dels Baus 
Fundació Miquel Marti i Pol 
Associació Voraviu Produccions Culturals 
Associació Disminuïts Físics Osona (ADFO) 

Des de la Fundació s’agafa el compromís de formar part de l’eix de programació en matèria 
literària en les accions que es desenvolupin això com l’assessorament, també en matèria 
literària, d’artistes i creadors del viver cultural de Can Grau. L’objectiu de la Fundació és que 
la literatura formi part de la creació que a partir d’ara es desenvolupi en la intercooperació 
del projecte.   

 

Activitat educativa 
 

L’oferta educativa de la Fundació Miquel Martí i Pol és un dels pilars de la Fundació, 
que té com a objectiu contribuir al llegat educatiu que hem heretat del poeta que 
desitjava que la poesia entrés a les escoles per generar canvis de mentalitat positius. 
Perquè la poesia requereix aturar-se i reflexionar, qualitats que Martí i Pol posava 
en valor.  

L’oferta educativa de la Fundació és variada i abasta totes les franges educatives, des 
de cicle inicial fins a batxillerat i la universitat. Oferim tallers de recitació, 
d’impremta, de creació de poesia, d’il·lustració, rutes literàries, espectacles poètico-
musicals… Tot un ventall ampli d’activitats amb el denominador comú d’apropar la 
poesia als diferents usuaris i engrescar-los.  

Durant l’any s'ha treballat de forma intensa en totes aquestes activitats i s’ha 
explotat l’espectacle poètico-musical «El conillet que volia pa de pessic», amb textos 
de Ramon Besora, que fa l’actriu Marta Esmarats amb Cacauet Teatre, el qual es va 
produir l’any anterior.  
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Podeu consultar tota l’oferta educativa aquí: 
www.miquelmartiipol.cat/ofertaeducativa 

 

Rutes literàries i tallers 
 
En l’apartat de dades es fa referència a totes les rutes literàries i els tallers fets 
durant l’any.  

          

Fotografies testimonials d’un tast de l’activitat educativa.  

Experiències didàctiques  
 
A continuació, deixem constància de les propostes especials portades a terme dins d’aquest 
àmbit en l’any actual.  

Experiència didàctica amb la Cia RAU i l’Institut de Roda de Ter (tallers i 
espectacle literari sobre La fàbrica) 
 

Des de la Fundació es va contractar la companyia de teatre i dansa Cia. RAU (Jaume Sangrà 
i Carles Marigó) perquè conjuntament es creés una proposta de dansa i teatre amb la poesia 
de La fàbrica com a tema central, tot plegat per celebrar #Lafabrica50anys. El projecte 
d’aquesta experiència didàctica va durar un semestre en el qual es van portar a terme 
diverses sessions per als tres grups de 4rt d’ESO de l’Institut Miquel Martí i Pol de Roda de 
Ter que va culminar amb un espectacle final al Teatre Eliseu.  

Enllaços amb fotografies que es van publicar a les XS:   
https://twitter.com/fundaciommp/status/1488104361154723845  
https://twitter.com/fundaciommp/status/1506614230442729474 
https://twitter.com/fundaciommp/status/1501657197595475975 

 

http://www.miquelmartiipol.cat/ofertaeducativa
https://twitter.com/fundaciommp/status/1488104361154723845
https://twitter.com/fundaciommp/status/1506614230442729474
https://twitter.com/fundaciommp/status/1501657197595475975
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Fotografies fetes pel professorat de l’Institut Miquel Martí i Pol de Roda de Ter durant les 
sessions-taller de dansa.  

 

Fotografia de l’espectacle. Foto: Edu Morató / FMMP. 

Enllaços amb fotografies que es van publicar a les 
XS:  https://twitter.com/fundaciommp/status/1510911500126502912 

Galeria d’imatges de l’espectacle: 
https://www.flickr.com/photos/152682535@N08/albums/72177720297849128 

 

Tallers de recitació per a alumnes d’ESO amb motiu de #Lafàbrica50anys 
 
El 24 i el 26 de gener es van portar a terme els Tallers de recitació per als alumnes de 3er 
d’ESO de l’Institut Miquel Martí i Pol de Roda de Ter en la col·laboració per la 
commemoració dels 50 anys de La Fàbrica.  

4 grups de 3er d’ESO van recitar poemes de La fàbrica a la seu de la Fundació. 

https://twitter.com/fundaciommp/status/1510911500126502912
https://www.flickr.com/photos/152682535@N08/albums/72177720297849128
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Enllaç amb fotografies que es van publicar a les 
XS:  https://twitter.com/fundaciommp/status/1486311318399430661 

 

Experiència didàctica amb l’Escola Lloriana 
 

El 28 de gener un equip de mestres de l’Escola Lloriana de Sant Vicenç de Torelló van fer 
una visita a la seu per a preparar la visita programada amb els alumnes per la primavera 
per realitzar els «Desplegables poètics» amb els alumnes de parvulari de l’escola. Els 
mestres van fer una recreació a la seva escola de l’escriptori de Miquel Martí i Pol que tenim 
restaurat a la seu.  

A partir de la  reproducció fidel i meticulosa de l’escriptori del poeta, els alumnes han entrat 
al món de Miquel Martí i Pol utilitzant diferents recursos educatius, com ara el llibre 
il·lustrat «Quietud» o bé el «Miquel Marti i Pol» de Pep Molist i Ignasi Blanc, així com també 
l’aplicació disponible de manera gratuïta i a l’abast de tothom: «L’univers poètic de Miquel 
Martí i Pol». Han descobert i après moltes coses a partir d’uns objectes que no havien vist 
mai, com ara el fil enrotllat en una bitlla o una màquina d’escriure. 

Experiències com aquesta permeten que portar a terme una activitat amb la Fundació vagi 
molt més enllà de l’activitat mateixa. I si hi ha preparatius abans i després tothom pot gaudir 
molt més de l’experiència i aprofitar-la. 

 

 Experiència didàctica amb Minerva Comerma  

 

La Minerva és una noia de Manlleu que ha publicat el llibre Perso perso on ella mateixa 
interpreta «L'Elionor», a més de molts altres personatges que els lectors han d’endevinar. 
La Minerva ens va venir a veure a la Fundació per conèixer on vivia el poeta que va escriure 
«L’Elionor» i de la seva visita en van sortir propostes molt interessants perquè, juntament 
amb la Dolors Comerma, la mare, ens van donar idees per adaptar la visita comentada a la 
Fundació Miquel Martí i Pol per a persones amb situació de discapacitat intel·lectual.  

 

https://twitter.com/fundaciommp/status/1486311318399430661
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Projectes 
 

Triescape Miquel Martí i Pol i Roda de Ter 
 

Durant aquest 2022 ha culminat el projecte del Triescape Miquel Martí i Pol i Roda de Ter, 
el qual consta d’una gimcana, una geocerca i un joc d’escapada.  

Aquesta proposta va néixer en el marc del projecte: «Osona: paisatge, tradició i cultura», 
impulsat pel Consell Comarcal i cofinançat per FEDER i el Pla de Foment Territorial de 
Turisme a la comarca d’Osona. La subvenció atorgada per Fons Europeus es justifica 
enguany. Roda de Ter va presentar-hi la proposta del triescape basat en el poeta, la qual ha 
coordinat la Fundació Miquel Martí i Pol. Durant el 2022 La Vola, empresa que va guanyar 
el concurs públic d’execució, ha treballat amb el personal de la Fundació per crear-ne els 
jocs i el contingut. Endemés, n’ha assumit l’organització i explotació.   

El dia 10 de març l’empresa La Vola va muntar l’escape room als soterranis de la Fundació, 
els quals es van haver de prepara prèviament.   

El dia 2 de març Aniol Torrents va gravar un vídeo de l’espectacle. 

El mes de juny es van fer les proves finals amb el públic. Tanmateix, no s’ha pogut oferir fins 
al mes de novembre ja que durant l’estiu s’han portat a terme les obres d’accessibilitat i 
exteriors de la Fundació. A partir d’aquest desembre de 2022 el triescape es posa a 
disposició de tot el públic que ho demandi.  

 

Formació del personal 
 

―Curs de Conservació Preventiva de col·leccions organitzat des del Museu del Ter, Museu 
de Suport Territorial. 28 de febrer, 4 hores [Mercè Franquesa]. 

―Curs de dinamització de clubs de lectura organitzat des d’Espais Escrits. Xarxa del 
Patrimoni Literari Català. 9 de juny, 2 hores [Montse Caralt]. 
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La Fundació en xifres. Dades i estadístiques 
 

Xifres d’activitat 

Públic assistent a les activitats organitzades 
 

Activitat Data Públic assistent 

Presentació i recital de poesia del 
llibre Tanta set i Blaus, amb Gabriel 
Salvans i Joan Palau 

 
22 de gener 

 
37 

Tertúlia Al peu de la lletra amb 
Narcís Garolera 

27 d’abril 10 

Taller de recitació poètica Dia 
Internacional dels Museus 

 
20 de maig 

25 

Concurs de dibuix infantil sobre La 
fàbrica 

27 de maig 50 

Tirescape Miquel Martí i Pol 1 11 de juny 6 
Tirescape Miquel Martí i Pol 2 17 de juny 6 
«La Blava. Memòria en blanc i 
negre». Estiu a La fàbrica.  

 
1 de juliol 

100 

Exposició del concurs de dibuix 
infantil 

Tot el juliol  
30 

 
Espectacle de titelles Bon profit! de 
MMP a càrrec de Micro Troupe 

 
2 de juliol 

67 

Espectacle La fàbrica a càrrec de 
Pere i Carles Girbau 

 
2 de juliol 

175 

«Llum de paraula». Mapejat 
projectat a la façana de La Blava 

 
2 de juliol 

180 

Vermut poètic amb Dolors 
Perarnau i Víctor Sunyol 

3 de juliol 43 

Cafè-concert amb Guillem Ramisa 3 de juliol 80 
Sarau mal gestat: «Aiga», d’Arnau 
Muscah, Laia Carbonell i Misael 
Alerm 

 
3 de juliol 

70 

Sarau mal gestat: Nicomedes 
Mendes Improvisen «Aiga» amb 
Guim Valls, Oriol Sauleda, Núria 
Martínez-Vernis i Víctor 
Bonetarbolí 

 
 

3 de juliol 

120 

Conte «Posem-hi poesia» per a la 
festa de la Mare de Déu del Carme, 
a càrrec de Pepa contes  

 
16 de juliol 

 
65 

Ruta literària MMP 25 de setembre 7 
Pas a dos. Adelina Millet i Lluís 
Feliu parlen de Poema de 
Gilgamesh i lectura del text per 
Ernest Villegas 

 
15 d’octubre 

 
43 

Conversa amb els creadors dels 
espectacles d’Amb veu pròpia.  

 
3 de novembre 

10 
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Les llengües de Miquel Martí i Pol a 
càrrec de Jessica Neuquelman i 
David Vila 

 
10 de novembre 

 
32 

Homenatge popular  11 de novembre  320 
Amb veu pròpia. Espectacle 
«Esllavissada» amb Xevi Pujol i 
Xavi Lloses 

 
12 de novembre 

 
48 

Tridescape Miquel Martí i Pol 3 12 de novembre 3 
Acte d’homenatge en record al 
poeta: 19è aniversari de la mort 

 
13 de novembre 

 
96 

Lliurament dels Premis literaris, 
artístics i pedagògics  

 
13 de novembre 

 
225 

Presentació i tertúlia de l’Aigua 
entre les coses amb Clara Ballart 

 
17 de novembre 

 
15 

Acte de donació del Fons Florenci 
Crivillé 

 
18 de novembre 

25 

Conferència «Una vella amistat» de 
Miquel Desclot 

24 de novembre 25 

Tridescape Miquel Martí i Pol 4 26 de novembre 6 
Tridescape Miquel Martí i Pol 5 18 de desembre 6 
Ruta literària MMP 26 de novembre 17 
 
Total 
 

 
 1.942 persones 

Rutes literàries fora de l’oferta 
educativa (a demanda) 23/03/2022 25 

 

 26/05/2022 11  

 15/06/2022 7  

 15/10/2022 40  

83 persones 
Tallers fora de l’oferta educativa (a 
demanda)   

 

Poesia i impremta 08/03/2022 15  

Poesia i impremta 30/04/2022 10  

Recitació poètica 20/05/2022 25  

Il·lustració de poesia 20/09/2022 13  

Total 
 63 persones 

 

Total: 1.942 + 83 + 63= 2.088 persones 
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Públic assistent a les activitats coorganitzades 
 

Club de lectura 
Osonament 

Amb Osonament i 
Museu Industrial 

del Ter 

 
16 d juny 

 
14 

Tavèrnoles. Amb 
veu pròpia. Accions 
poètiques. «Versos 
obstinats» de Pilar 
Cabot amb Lluís 
Soler 

 
Amb Ajuntament 
de Tavèrnoles 

 
 

21 de novembre 

 
 

36 

Vic. Amb veu 
pròpia. Accions 
poètiques. Tra-
dició/Tra-ïció amb 
Raquel Santanera i 
Oriol Sauleda 

 
Amb Ajuntament 
de Vic 

 
 

4 de novembre 

 
 

80 

Masies de Roda. 
Conversa «La 
fàbrica i el riu en la 
poesia arrelada+ 
micro obert» 

 
Amb Cardant 
Cultura. Can Grau 

 
19 de juny 

 
36 

Roda de Ter. 
Exposició Miralls de 
La fàbrica. Museu 
Arqueològic de 
l’Esquerda 

 
Amb Museu 
Arqueològic de 
l’Esqueda 

 
Del 10 de setembre al 

9 d’octubre 

 
101 

Vic. Mostra de peces 
inspirades en La 
fàbrica. Escola d’Art 
de Vic 

 
Amb Escola d’Art 
de Vic 

 
Del 21 d’octubre al 

27 de novembre 

 
300 

Roda de Ter. 
Exposició La fàbrica 
de Jordi Sarrate 

 
Amb Biblioteca 
Bac de Roda 
 

 
Del 3 al 26 de 

novembre 

 
100 

Club de lectura de la 
Biblioteca de 
Manlleu 

Amb Biblioteca 
BBVA de Manlleu 

16 de març 18 

Presentació del 
llibre Causa 
General. La 
repressió de l’Estat 
Espanyol contra el 
moviment per la 
independència a 
càrrec de Jordi 
Panyella 

 
Amb Fem-la Petar 

 
17 de setembre 

63 

Presentació del 
llibre Aquell octubre 
amb Quim Forn 

 
Amb Fem-la Petar 

 
16 de desembre 

 
50 

Roda de Ter. 
Presentació i 
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primera sessió de 
l’activitat Roda de 
Ter Casa per casa.  

Museu 
Arqueològic de 
l’Esquerda 

25 d’abril 29  

Total 827 persones 
 

 

Públic assistent en les activitats en col·laboració, organitzades per altres 
entitats 
 

Poesia i cinema. 
Projecció de la 
pel·lícula 
«L’enterrament». 
Organitzada pel 
Museu de la Torneria 
de Torelló 

 
Museu de la 
Torneria de 

Torelló 

 
12 de novembre 

 
 

40 

Recital de La fàbrica 
de Miquel Martí i Pol a 
càrrec de Lluís Soler. 
Organitzat pel Museu 
d’Història de 
Catalunya 

 
Museu d’Història 

de Catalunya 

 
15 de novembre 

 
40 

Taller scriptorium. 
Com s’escrivia en un 
monestir medieval. 
Organitzat pel Museu 
Arqueològic de 
l’Esquerda 

 
Museu 

Arqueològic de 
L’Esquerda 

 
19 de novembre 

 
20 

Puig-Reig. Colònia 
Vidal. Exposició 

Museu de la 
Colònia Vidal 

10 de juliol al 18 de 
setembre 

300 

Manlleu. 
Representació de La 
fàbrica de Miquel 
Martí i Pol amb 
l’alumnat de l’Escola 
Puig-Agut 

 
 

Museu del Ter 

 
20 de maig 

 
50 

Santa Coloma de 
Cervelló. Racons 
teatralitzats La 
fàbrica de Miquel 
Martí i Pol a la Colònia 
Güell 

 
Associació 

d’Amics de la 
Colònia Güell 

 
14-16 d’octubre 

 
1500 

Manresa. Exposició 
d’obres inspirades en 
La fàbrica creades 
pels artistes del taller 
de gravat de l’Escola 
d’Art de Manresa en el 
marc Tocat de lletra 

 
Alumnes de 

l’Escola d’Art de 
Manresa / taller 

de gravat 

 
 

Del 18 al 30 
d’octubre 

 
 

150 

Hora del conte. 
Adaptació d’El conillet 

 
Biblioteca Bac de 

Roda 

 
9 de novembre 

 
46 
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que volia pa de pessic 
amb Marta Esmarats 
Total   2.146 persones 

 

Públic assistent a «El conillet que volia pa de pessic» 
 

―35 sessions de la producció «El conillet que volia pa de pessic»: 
 
En aquest apartat cal parlar d’una forma especial de l’activitat que es va treballar a 
2021, estrenada el 20 de novembre de 2021 en el marc de les Jornades Miquel 
Martí i Pol, perquè pogués rodar el 2022. Es tracta de l’espectacle de titelles «El co-
nillet que volia pa de pessic». Aquesta activitat es va plantejar en dos formats a 
triar (espectacle o hora del conte -aquest segon porta per títol «Dins la clariana»). 
Es tracta d’una producció de la Fundació feta amb Cacauet Teatre i podem conside-
rar que la gira, que ja acaba, ha estat un èxit. Tot seguit apuntem les sessions fetes:  
 

―17/12/2022 Dins la clariana. Bib. Can Puiggener. Sabadell. 
―04/12/2022 El conillet que volia pa de pessic. Teatre L’Autèntica. Barcelona. 
―03/12/2022 El conillet que volia pa de pessic. Teatre L’Autèntica. Barcelona. 
―22/11/2022 Dins la clariana. Sant Feliu de Codines. 
―20/11/2022 El Conillet que volia pa de pessic. Teatre de Calldetenes. 
―19/11/2022 El Conillet que volia pa de pessic. C.C. Matas i Ramis. Barcelona 
―09/11/2022 Dins la clariana. Bib. Roda de Ter. 
―27/10/2022 Dins la clariana.  Bib. Manresa. 
―16/10/2022 El Conillet que volia pa de pessic. Teatre d’Ullastrell. 
―Dins la clariana Escoles de l’Ametlla del Vallès. 
―23/09/2022 Dins la clariana. Bib. Figueres. 
―6/08/2022    El conillet que volia pa de pessic. Ciutadella de Roses. 
―10/06/2022 Dins la clariana. Escola Bressol Viladrau. 
―04/06/2022 El Conillet que volia pa de pessic.  Almenar. 
―31/05/2022 El Conillet que volia pa de pessic.  Escola bressol de l’Esquirol. 
―19/05/2022 El Conillet que volia pa de pessic. Bib. Blanes. 
―14/05/2022 Dins la clariana. Bib. L’ Ametlla del Vallès. 
―10 /05/2022  Dins la clariana– Calldetenes. 
―04/05/2022 El Conillet que volia pa de pessic Institut Escola Sant Quirze del Va-
llès. 
―24/04/2022 El Conillet que volia pa de pessic. C.Cultural St. Eulàlia L’Hospitalet. 
―10/04/2022  El conillet que volia pa de pessic. Festival MITMO de Mollet del Va-
llès 
―01 /04/2022 El Conillet que volia pa de pessic. Escola Bressol Folgueroles 
―30/03/2022 Dins la clariana del bosc . Bd 4 Terrassa 
―29/03/2022 Dins la clariana del bosc . Bd 6 Terrassa 
―24/03/2022 El conillet que volia pa de pessic. Bib. Blanes 
―23/03/2022 Dins la clariana del bosc . BCT. Terrassa 
―20/03/2022  El conillet que volia pa de pessic. Teatre Autèntica Gràcia 
―19/03/2022   El conillet que volia pa de pessic. Teatre Autèntica Gràcia 
―16/03/2022 El conillet que volia pa de pessic- Escola bressol Muntanyola 
―06/03/2022  El conillet que volia pa de pessic. Teatre de Bordils 
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―03/03/2022 Dins la clariana del bosc . Bd 3 Terrassa 
―06/02/2022  El conillet que volia pa de pessic – Teatre M. Rodoreda, Sant Joan 
Despí 
―28/12/2021 El conillet que volia pa de pessic – Parc de Nadal 16h i 18h  – Vic 
―19/12/2021 El conillet que volia pa de pessic – Teatre de l’Autèntica, Gràcia, Bcn 
―20/11/21  El conillet que volia pa de pessic Teatre de Roda de Ter 

Pel que fa les representacions, «Dins la clariana», que és la versió petita, i «El coni-
llet que volia pa de pessic», que és l’espectacle, s’ha representat en alguns casos 
dues vegades seguides segons l’espai. S’han fet a 35 espais diferents des de novem-
bre de 2021 a desembre de 2022. S’ha fet a teatres i a escoles bressol i bibliote-
ques. Fent una mitjana d’aquests espais, més grans com teatre que tenen cabuda 
per 300 persones, i més petits, podem dir que unes 2.300 persones han vist el 
muntatge.  
 

Xifres de públics 

Rutes literàries (oferta educativa) 
 

RUTA LITERARIA PRIMÀRIA 

DATA ASSISTENTS GRUPS CURS 

22/03/2022 54 3 grups 5è i 6è primària 

29/03/2022 50 2 grups 6è primària 

09/05/2022 64 3 grups 6è primària 

10/05/2022 52 2 grups 2n primària 

29/03/2022 50 2 grups 6è primària 

17/06/2022 45 2 grups 6è primària 
TOTAL: 315 alumnes 

RUTA LITERARIA SECUNDÀRIA 

DATA ASSISTENTS GRUPS CURS 

03/02/2022 45 3 grups 2n ESO 

04/02/2022 73 4 grups 4t ESO 

08/03/2022 59 3 grups 2n ESO 

09/03/2022 25 1 grup 3r ESO 

24/03/2022 60 3 grups 1r ESO 

04/04/2022 50 3 grups 1r ESO 

22/04/2022 82 4 grups 1r ESO 

25/04/2022 38 2 grups 1er Batxillerat 

03/05/2022 65 3 grups 3r ESO 

04/05/2022 65 3 grups 3r ESO 

01/06/2022 37 2 grups  1r i 2n ESO 

08/06/2022 77 4 grups 4t ESO 

15/06/2022 29 1 grup 3r ESO 

23/11/2022 24 1 grup 3r ESO 

02/12/2022 73 4 grups 4t ESO 
TOTAL: 802 alumnes 



Memòria d’activitats 2022 
 

64 
 

Tallers (oferta educativa) 
 

TALLERS INFANTIL I PRIMÀRIA 

ACTIVITAT DATA 
ASSIS-
TENTS GRUPS CURS 

Sonen poemes  11/02/2022 24 1 grup 5è primària 

Sonen poemes  17/02/2022 24 1 grup 5è primària 

Sonen poemes  07/03/2022 24 1 grup 5è primària 

Sonen poemes  09/03/2022 25 1 grup 5è primària 

Sonen poemes  10/03/2022 25 1 grup 5è primària 

Sonen poemes  14/03/2022 23 1 grup 5è primària 

Poesia i impremta 14/03/2022 26 1 grup 5è primària 
«Em dic Miquel i sóc po-
eta!». Sessió de conta po-
emes i contes. 

16/03/2022 52 2 grups P3, P4, P5 

Desplegables poètics 16/03/2022 52 2 grups P3, P4, P5 

Sonen poemes  30/03/2022 24 1 grup 5è primària 

Poesia i impremta 05/04/2022 26 1 grup 5è primària 
Il·lustració de poesia 06/04/2022 50 2 grups 3er primària 

Poesia i impremta 09/05/2022 16 1 grup 6è primària 
Desplegables poètics 10/06/2022 26 1 grup P5 

Acordió i visita 29/11/2022 24 1 grup 3r 

Acordió i visita 30/11/2022 24 1 grup 3r 
TOTAL: 468 alumnes 

TALLERS SECUNDÀRIA 

ACTIVITAT DATA ASSISTENTS GRUPS CURS 

Recitació poètica 24/01/2022 40 2 grups 3r ESO 

Recitació poètica 26/01/2022 40 2 grups 3r ESO 
Creació amb San-
grà i Merigó 31/01/2022 80 4 grups 4t ESO 
Il·lustració de po-
esia 03/02/2022 22 1 grup 2n ESO 

Recitació poètica 03/02/2022 23 1 grup 2n ESO 
Il·lustració de po-
esia 15/02/2022 53 2 grups 1er ESO 

Recitació poètica 29/04/2022 80 4 grups 2n ESO 
TOTAL: 338 alumnes 

Visites comentades 
 

VISITES A LA SEU DE LA FUNDACIÓ 

ACTIVITAT DATA ASSISTENTS GRUPS 

Visites seu 2022 570* 45 grups* 
* Dels quals són de visites escolars: IES Roda de Ter (122 alumnes, 4 grups), IES FEDAC Sant 
Vicenç de Castellet (53 alumnes, 2 grups) 
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Resum i comptabilització de públics 
 

1. Rutes literàries, visites a la seu i tallers 
 
1.1. Rutes literàries.  
 
Educació primària: 315 persones 
Educació secundària: 802 persones 
Altres: particulars: 107 persones 
Visites a la seu i itinerari literari: 570 persones  
 
1.2. Tallers. Desglossat. 
 
Educació infantil i primària: 468 persones 
Educació secundària: 338 persones 
Altres: públic general: 63 persones 
 
2. Públic assistent en actes: 
 
2.1. Actes organitzats: 2.088 persones + 2.300 espectadors de la producció «El co-
nillet que volia pa de pessic». 
2.2. Actes coorganitzats: 827 persones 
2.3. Actes en col·laboració 2.146 persones 
 
El públic assistent als actes organitzats amb la nostra col·laboració no ha estat 
comptabilitzat dins les xifres finals. Tanmateix, és una xifra important a tenir en 
compte perquè en cada un dels actes s’hi ha intervingut d’alguna manera o altra (ja 
sigui en alguna gestió, en l’assessorament o en la difusió).  
 

Públic total: 
 

Públic total que ha assistit als actes: 2.915 persones* (5.215 perso-
nes si s’hi sumen els espectadors de l’espectacle «El conillet que volia 
pa de pessic»). 
Públic total de l’activitat educativa 1.923 persones 
Públic total de les visites comentades: 517 persones 

Suma total: 5.355 persones (7.655 persones amb l’espectacle «El 
conillet que volia pa de pessic»). 
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Gràfics comparatius 
 

Gràfica evolutiva dels usuaris de l’oferta educativa (ruta literària) de 2019, 2020 i 2022: 

 

 

Gràfica evolutiva dels usuaris de l’oferta educativa (tallers literaris) de 2019, 2020 i 2022: 
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Abast digital 
 

Pàgina web 
 

S’han fet les accions següents: 

―S’ha nodrit amb 20 notícies que expliquen activitats o projectes. 
―S’han creat 55 entrades per activitats: publicacions que informen de tot el que cal 
saber de cada acte.  

Total: 75 entrades. Endemés, s’ha actualitzat la interfície de la part central afegint-
hi nous requadres directes d’accés.  

La imatge següent mostra el gràfic de visites que ha rebut la pàgina web durant 
l’any 2022. Font: CDMON.  
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El més que el web ha rebut més visites és gener (9.742) coincidint amb el mes que 
els escolars fan la programació d’activitat educativa, seguit del juny (7.147), 
corresponent amb la campanya de promoció d’«Estiu a La fàbrica. Cultura i 
literatura», seguit del novembre (5.793), dins del marc de les Jornades Miquel Martí 
i Pol, i dels mesos de maig (6.495) i març (5.685), que entren en període de 
campanya educativa. 

 

Gràfic que presenta l’evolució de visites a la pàgina web de la Fundació durant els 
darrers 7 anys en què s’observa l’augment d’usuaris digitals durant els anys de 
pandèmia i l’estabilització d’usuaris durant aquest 2022. 
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Xarxes socials  
 

Twitter 

 

El nombre de seguidors de la xarxa social és de 2.219. L’any passat el 
nombre de seguidors era de 2.114. Així doncs, el total de nous seguidors: 
105. 

 

Mes Tweets Visites de perfil 
Gener 8 957 
Febrer 13 1.798 
Març 31 4.503 
Abril 14 2.001 
Maig 26 4.550 
Juny 40 6.902 
Juliol 26 3.916 
Agost 21 3.105 
Setembre 29 5.706 
Octubre 39 5.095 
Novembre 61 7.846 
Desembre 17 1.170 
TOTAL 325 47.549 

Font: www.analytics.twitter.com 

 

Instagram 

 

El nombre de seguidors és de 1.536 (l’any 2021: 1.373) per tant aquest any 
2022 hem tingut 163 seguidors nous. S’han penjat 165 entrades, entre pu-
blicacions i reels. 

  

 

Facebook 

 

El nombre de seguidors de la pàgina és de 1.424  (l’any 2021: 1.389) i, per 
tant, aquest any 35 usuaris nous s’han volgut afegir a aquesta xarxa social.  

 

 

 

Youtube  

Actualment hi ha 508 subscriptors al canal de Youtube de la Fundació (el 
2021: 470), 38 més que l’any anterior. Aquest any hi ha hagut un total de 6 
vídeos nous que detallem a continuació. 



Memòria d’activitats 2022 
 

70 
 

 

Visualitzacions de material digital 
 

1. Visualitzacions de vídeos creats i publicats aquest 2022: 

-Conferència «Una vella amistat». A càrrec de Miquel Desclot 
Publicat el 30 de novembre de 2022 
68 visualitzacions [24.01.2023] 
Enllaç: https://youtu.be/vpvYlLwA5Dk 

-Entrevista a Florenci Crivillé. Cessió del llegat personal dedicat a Miquel Martí i 
Pol. 
Publicat el 18 de novembre de 2022 
73 visualitzacions [24.01.2023] 
Enllaç: https://youtu.be/yShHWtnNRXw 

-Poema Gilgamesh: Lluís Feliu i Adelina Millet ens parlen del poema. Ernest 
Villegas el recita. 
Publicat el 26 d’octubre de 2022 
128 visualitzacions [24.01.2023] 
Enllaç: https://youtu.be/EhVY-Xy2Wr8 

-«Tot el que descobrim és bell i agrest…» de Miquel Martí i Pol comentat per Irene 
Anglada. III Cicle de poemes comentats. 
Publicat el 20 d’octubre de 2022 
161 visualitzacions [24.01.2023] 
Enllaç: https://youtu.be/_2n-COh_tbk 

-«L’ombra que faig si cloc els punys és un…» de Miquel Martí i Pol comentat per 
Xevi Pujol. III Cicle de poemes comentats. 
Publicat el 13 d’octubre de 2022 
157 visualitzacions [24.01.2023] 
Enllaç: https://youtu.be/cji9dx8Y2oA 

-Visita a la Fundació Miquel Martí i Pol. A càrrec de Montse Caralt. 
Publicat el 23 de febrer de 2022 
186 visualitzacions [24.01.2023] 
Enllaç: https://youtu.be/ghvCDV0tx8g 

Visualitzacions totals de tots els vídeos de 2022: 773. Els vídeos es van publicar en 
dates diferents i, per tant, és una xifra que no té en compte un any natural, però sí 
l’impacte general. 

 

2. Visualitzacions dels vídeos publicats el 2021. Dada que ens permet fer el segui-
ment sense que hi hagi hagut promoció:  
 
'Desplegables poètics. Una proposta educativa per a infants de 4 a 8 anys' -  
04.02.2021  
Visualitzacions Youtube - 431 / 486 (24.01.2023)= 55 

Visualitzacions Instagram- 345  

https://youtu.be/vpvYlLwA5Dk
https://youtu.be/yShHWtnNRXw
https://youtu.be/EhVY-Xy2Wr8
https://youtu.be/_2n-COh_tbk
https://youtu.be/cji9dx8Y2oA
https://youtu.be/ghvCDV0tx8g
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Total 2021: 776  
Total 2022: 55 
 
Joc de pistes «Tot està per fer i tot és possible» per descobrir Miquel Martí i Pol en 
família!  
07.04.2021  
Visualitzacions Youtube - 177 / 226 (24.01.2023)=49 

Visualitzacions Instagram - 129  
Total 2021: 306  
Total 2022: 49 
 
Conferència «Serveix d'alguna cosa manipular el gènere en la llengua?», a càrrec de 
Carme Junyent  
08.04.2021  
Visualitzacions Youtube - 13.859 / 15.041(24.01.2023)= 1182 

Visualitzacions Instagram - NO  
Total 2021: 13.859  
Total 2022: 1.182 
 
Pas a dos LA ILÍADA  
02.07.2021  
Visualitzacions Youtube - 139 / 151 (24.01.2023)=12 

Visualitzacions Instagram - NO  
Total 2021: 139  
Total 2022: 12 
 
«Aquesta espera d’ara té la força de l’aigua…» de Miquel Martí i Pol comentat per 
Glòria Coll  
30.09.2021  
Visualitzacions Youtube - 57 / 75 (24.01.2023)=18 

Visualitzacions Instagram - 158  
Total 2021: 215  
Total 2022: 18 

«V [cinquè sentit]» de Miquel Martí i Pol comentat per Núria Armengol  
07.10.2021  
Visualitzacions Youtube - 95 / 116 (24.01.2023)=21 

Visualitzacions Instagram - 137  
Total 2021: 223  
Total 2022: 21 
 
Conferència «Nous apunts per entendre Miquel Martí i Pol» a càrrec de Jordi Be-
renguer Queraltó.  
11.11.2021  
Visualitzacions Youtube - 447 / 518 (24.01.2023)= 71 

Visualitzacions Instagram - NO  
Total 2021: 447  
Total 2022: 71 
 
Pas a dos: "Aquesta serp no és una"  
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19.11.2021  
Visualitzacions Youtube - 97 / 144 (24.01.2023)= 47 

Visualitzacions Instagram - NO  
Total 2021: 97  
Total 2022: 47 

Total de visualitzacions de 2022 de vídeos publicats el 2021: 1.455 

 

Difusió i promoció 
 

Totes les activitats programades es fan arribar periòdicament a les agendes dels mitjans de 
comunicació perquè en facin la difusió pertinent (Osona Turisme, Fem Turisme, Espais 
escrits, El 9 Nou, Mesosona, agenda cultural de la Generalitat, agenda cultural de la 
Diputació, agència catalana de notícies, agenda Ajuntament de Roda de Ter).  

 

Premsa 2022 

Titular o títol de 
l’article 

Mitjà  Autor/a Data   
 

«Tornen els tallers 
de lectura en veu 
alta a la biblioteca 
Dos Rius»  

Setmanari 
Torelló 

Mariona 
Fontserè 

18/02/202
2 

  
 

«La fàbrica 50 
anys. Activitats 
educatives» 

Revista 
Roda de 
Ter 
 

FMMP 03/03/202
2 
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«Roda comença els 
actes dels 50 anys 
de La fàbrica»  

El 9 Nou Redacció 8/04/2022 

 
«Roda 
commemora els 
50 anys de la 
fàbrica de Miquel 
Martí i Pol» 

El 9 Nou  13/05/202
2 

 
Notícia: «Roda 
commemora els 
50 anys del 
poemari ‘La 
fàbrica’ de Martí i 
Pol» 
 
 

El 9 Nou  16/05/202
2 

https://el9nou.cat/osona-ripolles/cultura-i-
gent/roda-commemora-els-50-anys-del-
poemari-la-fabrica-de-marti-i-pol/ 
 

Vídeo: «Projecte 
La fàbrica de 
l’Escola Puig-Agut 
de Manlleu»  

Youtube  Activitats 
educatives 
del Museu 
del Ter 

31/05/202
2 

https://www.youtube.com/watch?v=P6Wbn
-Tok7E 
 

«La fàbrica 50 
anys» 

Revista 
Roda de 
Ter 
 

FMMP Juny 2022 

 
Notícia: «Donació 
del fons Florenci 
Crivillé»  

El 9 TV  23/11/202
2 

https://el9nou.cat/video/florenci-criville-
dona-a-la-fundacio-miquel-marti-i-pol-el-
fons-que-havia-recopilat-durant-anys/ 
 

https://el9nou.cat/osona-ripolles/cultura-i-gent/roda-commemora-els-50-anys-del-poemari-la-fabrica-de-marti-i-pol/
https://el9nou.cat/osona-ripolles/cultura-i-gent/roda-commemora-els-50-anys-del-poemari-la-fabrica-de-marti-i-pol/
https://el9nou.cat/osona-ripolles/cultura-i-gent/roda-commemora-els-50-anys-del-poemari-la-fabrica-de-marti-i-pol/
https://www.youtube.com/watch?v=P6Wbn-Tok7E
https://www.youtube.com/watch?v=P6Wbn-Tok7E
https://el9nou.cat/video/florenci-criville-dona-a-la-fundacio-miquel-marti-i-pol-el-fons-que-havia-recopilat-durant-anys/
https://el9nou.cat/video/florenci-criville-dona-a-la-fundacio-miquel-marti-i-pol-el-fons-que-havia-recopilat-durant-anys/
https://el9nou.cat/video/florenci-criville-dona-a-la-fundacio-miquel-marti-i-pol-el-fons-que-havia-recopilat-durant-anys/
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«El disc dur de 
Martí i Pol» 

El 9 Nou  25/11/202
2 

 
Notícia: 
«Comencen les 
obres a la Casa 
Miquel Martí i Pol»  
 

Canal 
Taronja 

Redacció 21/07/202
2 
 

http://www.canaltaronja.cat/osona/comenc
en-les-obres-a-la-casa-miquel-marti-i-pol/ 

«La casa de Martí i 
Pol en 
rehabilitació»  

El 9 Nou  25/07/202
2 

 
«La fàbrica, de 
Martí i Pol» 

Revista 
Eix – Art i 
indústria 

Redacció Octubre 
2022 

 
 

http://www.canaltaronja.cat/osona/comencen-les-obres-a-la-casa-miquel-marti-i-pol/
http://www.canaltaronja.cat/osona/comencen-les-obres-a-la-casa-miquel-marti-i-pol/
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Entrevista a 
Montse Caralt: 
«Les Jornades 
Miquel Martí i Pol 
conviden a 
tothom a entrar 
al món de la 
literatura» 

Més 
Osona 
 

 Novembre 
2022 

 
«Unes jornades 
Miquel Martí i Pol 
molt 
concorregudes» 

Revista 
Roda de 
Ter 
 

 Desembre 
2022 
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Campanyes Mailchimp 2022 

 

Assumpte Data  Oberts Clics Enllaç  

Presentació 

i recital 

Gabriel 

Salvans i 

Joan Palau 1
7

/0
1

/2
0

2
2

 General 233 1 https://us17.adm

in.mailchimp.com

/campaigns/sho

w?id=13554457 

Estrena 

vídeo i acte 

Jaume Coll 

1
1

/0
2

/2
0

2
2

 

General 204 1 https://us17.adm

in.mailchimp.com

/campaigns/sho

w?id=13596385 

Homenatge 

popular 

digital 

2021_escole

s 

2
5

/0
2

/2
0

2
2

 

General 132 4 https://us17.adm

in.mailchimp.com

/campaigns/sho

w?id=13604765 

Espectacle La 
fàbrica + 
presentació 
Montse 
Caralt 

2
5

/0
3

/2
0

2
2

 

General 201 7 https://us17.adm

in.mailchimp.com

/campaigns/sho

w?id=13614433 

Espectacle La 
fàbrica + 
presentació 
Montse 
Caralt 

2
5

/0
3

/2
0

2
2

 

Escoles 166 0 https://us17.adm

in.mailchimp.com

/campaigns/sho

w?id=13614441 

Ruta oberta 
a tothom + 
Premis 
literaris 
2022 

 

2
1

/0
4

/2
0

2
2

 

General 188 7 https://us17.adm

in.mailchimp.com

/campaigns/sho

w?id=13650813 



Memòria d’activitats 2022 
 

77 
 

Premi ARC 
de narrativa 
infantil 
2022 

0
5

/0
5

/2
0

2
2

 

Escoles 

Osona 

21 0 https://us17.adm

in.mailchimp.com

/campaigns/sho

w?id=13654169 

Oferta 
educativa 
curs 22-23 

1
8

/0
5

/2
0

2
2

 
Escoles 

primària 

128 3 https://us17.adm

in.mailchimp.com

/campaigns/sho

w?id=13657577 

Oferta 
educativa 
curs 22-23 
(secundària) 

2
6

/0
5

/2
0

2
2

 

Instituts 47 4 https://us17.adm

in.mailchimp.com

/campaigns/sho

w?id=13658061 

Estiu a la 
fàbrica - 1, 2 
i 3 de juliol 

2
0

/0
6

/2
0

2
2

 

Escoles 150 3 https://us17.adm

in.mailchimp.com

/campaigns/sho

w?id=13670289 

Oferta 
educativa 
curs 22-23 

2
1

/0
6

/2
0

2
2

 

Escoles 

primària 

134 3 https://us17.adm

in.mailchimp.com

/campaigns/sho

w?id=13670609 

Oferta 
educativa 
curs 22-23 
(secundària) 

2
1

/0
6

/2
0

2
2

 

Instituts 46 1 https://us17.adm

in.mailchimp.com

/campaigns/sho

w?id=13670613 

1, 2 i 3 de 
juliol - Estiu 
a la fàbrica - 
activitats 

2
7

/0
6

/2
0

2
2

 

General 199 30 https://us17.adm

in.mailchimp.com

/campaigns/sho

w?id=13670165 

Reserveu la 
vostra 
activitat 
educativa 
per al curs 
22-23 

2
/0

9
/2

0
2

2
 

Escoles 

primària 

108 2 https://us17.adm

in.mailchimp.com

/campaigns/sho

w?id=13692418 
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Reserveu la 
vostra 
activitat 
educativa 
per al curs 
22-23 
(secundària) 

2
/0

9
/2

0
2

2
 

Instituts 39 1 https://us17.adm

in.mailchimp.com

/campaigns/sho

w?id=13692874 

Exposició 
Miralls de la 
Fàbrica + 
ruta literària 
oberta a 
tothom 

7
/0

9
/2

0
2

2
 

General 195 4 https://us17.adm

in.mailchimp.com

/campaigns/sho

w?id=13693686 

Properes 
activitats - 
setembre 
2022 

2
2

/0
9

/2
0

2
2

 

General 202 7 https://us17.adm

in.mailchimp.com

/campaigns/sho

w?id=13698142 

Properes 
activitats 

1
0

/1
0

/2
0

2
2

 

General 203 15 https://us17.adm

in.mailchimp.com

/campaigns/sho

w?id=13705494 

Jornades 
Miquel 
Martí i Pol 
2022 

2
5

/1
0

/2
0

2
2

 

General 214 35 https://us17.adm

in.mailchimp.com

/campaigns/sho

w?id=13714734 

Jornades 
Miquel 
Martí i Pol 
2022 actes 
d'aquesta 
setmana 

7
/1

1
/2

0
2

2
 

General 192 21 https://us17.adm

in.mailchimp.com

/campaigns/sho

w?id=13723318 

Jornades 
Miquel 
Martí i Pol 
2022 - Traca 
final 

1
8

/1
0

/2
0

2
2

 

General 182 18 https://us17.adm

in.mailchimp.com

/campaigns/sho

w?id=13724966 

 

 

Altres: 
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―El diumenge 13 de febrer a les 22.45 s’estrena el vídeo promocional de les Visites a la 
Fundació al 9TV.  El diumenge 20 de febrer s’emet per segona vegada el vídeo promocional 
«Visita a la Fundació Miquel Martí i Pol» a les 14.45 pel 9TV. El diumenge 27 de febrer s’emet 
el vídeo per tercera vegada, a les 23.45 h, després del partit del Barça. El diumenge 6 de 
març s’emet el vídeo per última vegada, a les 14.45 h  pel 9TV. 

El resultat d’audiència del vídeo del 9TV va ser de 1.323 espectadors segons dades de 
l'empresa externa de medició d'audiències Konodrac Cross Media, amb índexs de La Xarxa a 
partir dels SMARTVs de la comarca, segons dades facilitades pel 9TV.  

 

―A l’apartat de femturisme.cat/escoles hem inclòs l’oferta educativa de la Fundació. 

 

 

 

 

 


