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Presentació  

El present document és la memòria de l’activitat organitzada per la Fundació Miquel Martí i Pol 

durant l’any 2020 en què s’inclouen les xifres i estadístiques de públics analitzades de forma breu. 

Com és sabut, aquest 2020 ha destacat per l’any de la pandèmia del coronavirus, que ha afectat 

de forma greu la normalitat social i cultural i ha obligat l’administració a dictaminar de forma 

constant mesures legislatives en termes de seguretat pública. El 14 de març el govern espanyol 

va declarar l’estat d’alarma (Real Decret 463/2020) que es va prorrogar fins al 21 de juny, que va 

precedir les consegüents fases de desescalada del confinament, acompanyades de limitacions 

específiques en termes d’aforament dels centres culturals, de franges horàries, i de restriccions 

territorials i grupals, que van afectar el desenvolupament normal de l’activitat presencial total en 

els mesos més intensos d’activitat educativa. Després d’un estiu de treva prudencial, el 25 

d’octubre el govern va tornar a declarar l’estat d’alarma (Real Decret 926/2020), prorrogat el 9 

de novembre fins al maig de 2021. En aquest punt, la Generalitat de Catalunya va aturar, de nou, 

l’activitat cultural presencial amb motiu de la RESOLUCIÓ SLT/2700/2020, del 29 d’octubre, amb 

mesures restrictives severes que van restar en vigor més d’un mes i que van coincidir de ple amb 

les Jornades Miquel Martí i Pol. A partir del 21 de desembre van entrar en vigor noves mesures 

especials per contenir l’increment de casos les quals preveien l’obertura dels centres patrimonials 

amb una cabuda de personal limitada al 50% sempre que es pogués mantenir la distància de 

seguretat, amb visites individuals o per a grups bombolla, amb control d’accessos i amb cita 

prèvia.  

Amb tot plegat, des de la Fundació Miquel Martí i Pol s’ha treballat intensament per adaptar-se 

a les circumstàncies excepcionals de la pandèmia prioritzant dos principis fonamentals: 

primerament, vetllar per anul·lar el mínim de propostes culturals possibles (amb l’adaptació i la 

modificació dels actes a una formula possible) i, de forma paral·lela, augmentar l’activitat digital 

per oferir contingut i servei cultural a tothom, més enllà de la presencialitat. Com entitat que 

articula el sector professional en l’àmbit de les lletres catalanes s’ha actuat amb responsabilitat 

per no aturar-se i s’ha apostat perquè els recursos arribessin a un dels sectors més perjudicats, 

el dels creadors i el cultural en general. En aquest sentit, des de l’inici del confinament es va 

treballar en oferir material de qualitat a la xarxa (per exemple, el I cicle de confinament sobre 

autors i autores, un kahoot sobre Miquel Martí i Pol per a infants i famílies, el Cicle de poemes 

comentats. Verdaguer i Martí i Pol, sessions de clubs de lectura en línia, etcètera) i, ja més 

endavant, es van presentar projectes com ‘Tornar a La casa groga. Visita interactiva enriquida i el 

documental de la Casa Miquel Martí i Pol’. Durant l’estiu, entès com el període de temps més 

estable per portar a terme activitats presencials a l’aire lliure, s’ha aprofitat per concentrar-hi 

aquelles propostes que s’havien previst al llarg de l’any i que eren difícils d’organitzar a l’interior 

a raó de l’aforament d’una instal·lació petita com la seu de la Fundació (presentacions de llibres, 

tertúlies sobre poesia, tallers per a famílies i infants i, especialment, activitats educatives dirigides 

al lleure). A partir de la tardor i durant les Jornades Miquel Martí i Pol, la major part de l’activitat 

s’ha previst amb una formula de semipresencialitat (conferències, la lectura comentada de llibres, 

entrevistes, etcètera).  

Al seu torn, durant tot l’any s’ha treballat internament en projectes que per la seva naturalesa 

hauran de veure la llum l’any 2021 (‘Desplegables poètics. Proposta educativa per a infants de 4 

a 8 anys’ i ‘Descobreix Miquel Martí i Pol amb un joc de pistes per a públic familiar’, entre d’altres).   
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Pel que fa les dades de públic, en l’àmbit educatiu es van poder portar a terme rutes i tallers fins 

a mig març, quan es va iniciar el confinament. Aquest període de temps (gener-març) és el que 

s’ha pogut fer amb normalitat l’activitat i, per tant, al ser tan limitat ha fet reduït de forma dràstica 

la previsió total de públic escolar. Entre gener i març es van fer rutes i tallers per a 409 persones 

(201 de primària i 208 de secundària). La informació que aporten les reserves fetes fins aquell 

moment (tenint en compte que també es van aturar les reserves el mes de març) estima que 

entre març i maig haurien passat per la Fundació 1.364 alumnes més.  

Pel que fa el públic general, s’han portat a terme diverses rutes literàries i tallers per a grups 

reduïts (particulars, grups d’adults...) i s’han atès, amb compta gotes, grups bombolla per a la 

visita de la seu (en total, 192 persones).  

Sumant-hi les persones que han assistit als actes presencials organitzats el total de públic 

presencial és de 989 persones.  

S’han assolit les 9.663 vistualitzacions (cada una amb un IP única) del total de vídeos de contingut 

generat i la pàgina web ha assolit la xifra rècord de 75.956 visites. Endemés, les xarxes socials han 

augmentat considerablement els seguidors.   

 

Malgrat tot, les dades manifesten un impacte digital notori i una presencialitat que, vist les 

circumstàncies de pandèmia i la ubicació de la Fundació dins la xarxa de comunicació del territori, 

ens fa sentir satisfets.  

Per acabar, quant a conclusions, cal deixar palesa la bona notícia de la renovació del conveni amb 

la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Roda de Ter que assegura la continuïtat de l’activitat 

de la Fundació durant quatre anys més. Endemés, la Fundació ha estat considerada entitat 

articuladora del sector professional en l’àmbit de les lletres catalanes i ha entrat en la línia d’ajuts 

de la Institució de les Lletres Catalanes del Departament de Cultura de la Generalitat de 

Catalunya.  
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Actius patrimonials  

(-materials i immaterials- Col·lecció i Arxiu, intervencions a sales, nous ingressos, donacions i 
adquisicions, restauracions, préstecs i dipòsits, digitalització, Llegat Miquel Martí i Pol, Fons 
Florenci Crivillé, Consultes del llegat, seu, Casa Miquel Martí i Pol, jardí...) 

Col·lecció i Arxiu  
  

Fons Florenci Crivillé i Fons FMMP 

Durant l'any 2020 s'ha treballat en l'adequació del programa de catalogació que ens permet ca-
talogar els llibres i oferir el catàleg en línia. El programa que s'ha escollit és l'Openbiblio, un sis-
tema integrat de gestió de biblioteques via web. Conté els mòduls bàsics d'administració, catalo-
gació, préstec i generació d'informes. El sistema ofereix tenir els exemplars catalogats atenent els 
estàndards bibliogràfics. La catalogació es duu a terme en format MARC. 

S'ha treballat en l'adaptació del programa a les necessitats de catalogació del fons Florenci Crivillé 
i el de la Fundació, tenint en compte les diferents tipologies documentals, dividides en fons bibli-
ogràfic, fons hemeroteca (fulletons, cartells, articles de revista, retalls de diaris) i fons audiovisual 
(CD, DVD, VHS, cassets). 

Paral·lelament  s'ha elaborat un manual de catalogació per si fos necessari de cara a col·laboraci-
ons perquè es pugui saber com funciona l'entrada de dades al catàleg. 

Actualment, al catàleg hi ha incorporats 365 registres que pertanyen al Fons Florenci Crivillé i al 
Fons de la Fundació. 

Donació de cinc cartes 
 
Joan Orriols dona cinc cartes mecanoscrites que Miquel Martí i Pol va enviar a l’escriptor, 
traductor i sociòleg de Sant Joan de les Abadesses Ramon Cotrina (1932-2020) entre l’any 1975 
i 76. 

Orriols va rebre la documentació de Joan Cotrina Puig i ara la dona a la Fundació perquè es 

conservin amb el corpus de correspondència del poeta de Roda de Ter. Les cartes entren a 

formar part de l’Arxiu de la Fundació i ben aviat seran consultables per als investigadors.  

 

Donació d’un fus de filatura 
El mes de setembre la Fundació va rebre un fus de filatura, no datat, per part d’una persona de 

Roda de Ter que vol mantenir-se en l’anonimat.  
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Intervencions i obres 
 

- S’ha instal·lat un porter automàtic amb dos timbres en dues alçades diferents. Un a 1,20m (per 

a persones que vinguin amb cadira de rodes) i l’altre a 1,60cm. 

- S’ha modificat la porta d’accés amb la incorporació de dos vidres glaçats que la identifiquen 
com a porta d’entrada principal.  

- Amb data 27 de desembre van iniciar les obres d’intervenció a la paret del Jardí de la Fundació 
amb previst que continuïn el mes de gener de 2021. 

Adquisicions 
- S’ha adquirit una rampa transportable per millorar l’accés a la Fundació per a les persones que 
van amb cadira de rodes.  

- S’ha adquirit un canviador per a infants amb la intenció d’adaptar la seu a les famílies amb 
nadons.  

Exposicions (temporals, permanents, externes) 

S’ha treballat en l’adequació del racó de ‘la fàbrica’ de la sala polivalent de la Fundació, a sobre 
l’escriptori del qual s’hi exposa una màquina d’escriure, un retrat del poeta, un cendrer, una 
màquina de fer forats al paper i una grapadora. Endemés, també han col·locat diversos cons i 
bitlles procedents de La Blava sobre la calaixera de la mateixa fàbrica.  

Activitats  

(Dia Internacionals dels Museus, Dia de la Poesia Catalana a Internet, rutes literàries, etcètera, 
tallers per a adults i públic no escolar, clubs de lectura, sessions en línia, activitats formatives, 
conferències, Jornades Miquel Martí i Pol, Jornada-Col·loqui, cicle de confinament, cicle de 
poemes comentats, ...) 

Activitats presencials 
 

Visites a la seu de la Fundació Miquel Martí i Pol i obertura el primer dissabte de cada mes 
 

Durant el primer trimestre del 2020 s’han dut a terme visites comentades a la seu amb cita prèvia. 

Així mateix, durant tot l’any també hem elaborat un pla d’obertura al públic el primer dissabte de 

cada mes oferint visites guiades i un itinerari literari fins a la fàbrica La Blava.  

Amb la visita a la seu podem veure la col·lecció de publicacions especialitzades en l’autor, el Fons 

Florenci Crivillé, l’exposició permanent i altres documents i objectes originals del poeta, així com 

el mobiliari que feia servir.  

L’obertura al públic el primer dissabte de cada més és de 10 a 2 del migdia i entre setmana, de 

dimarts a divendres de 10 a 2 del migdia, a hores convingudes amb cita prèvia. 

Degut a l’estat d’alarma i a les restriccions per la Covid-19 hem hagut d’aturar momentàniament 

les visites, però s’han pogut reprendre amb grups bombolla. 
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Presentació del llibre Què t’ha ensenyat la vida? 202 veus de l’autor David Pagès i Cassú 
 

Aquesta presentació estava prevista pel dia 24 de gener de 2020 però finalment, degut a les 
inclemències meteorològiques, es va haver de fer el dia 7 de febrer, a les 7 de la tarda, a la seu 
de la  Fundació Miquel Martí i Pol. L’acte va comptar amb la presència de l’autor, David Pagès i 
Cassú, i de Lluís Solà Sala, una de les veus que formen part del llibre.  

Hi ha també altres veus osonenques que en configuren el text: el Dr. Antoni Bayés, Narcís 
Garolera, Montserrat Sans, Ricard Torrents, Montserrat Freixer, Rosa Vidal i Espona, Pilar Vila-
Abadal i Vilaplana i Pilarín Bayés, la il·lustradora que també va assistir a la presentació.  

L’acte va comptar amb la presència de 42 persones. 
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Tertúlia de poesia sobre el llibre Migració al magma de Clara Santanera i Vila 

  
El dijous 18 de juny a les 7 de la tarda la Fundació Miquel Martí i Pol va acollir la tertúlia de 
poesia del Casino de Vic, que té lloc l’últim dijous de cada mes, als Jardins de La Blava de Roda 
de Ter, a l’aire lliure. En aquesta ocasió va ser organitzat conjuntament amb la Fundació Miquel 
Martí i Pol i la poeta convidada va ser Clara Santanera Vila, que va parlar del seu llibre «Migració 
al magma». Van assistir a l’acte una vintena de persones. Descentralitzar aquest tipus 
d’activitats és interessant perquè permet l’obertura a nous públics, per tant, vam valorar la 
proposta de manera positiva per totes les parts implicades.  

Taller d’il·lustració de poesia per a infants a La Blava 
 
Es va programar un taller d’il·lustració de poesia per a infants i famílies, obert i amb inscripció 
prèvia, el dia 22 de juliol a la tarda amb una participació total de 22 persones.  

Activitat explicada al web: http://miquelmartiipol.cat/activitats/mati-poesia-infants-taller-
dillustracio-poesia-carrec-gibet-ramon/  

  

Tallers de poesia i il·lustració per a centres de lleure 
 

Al Casalot de Roda de Ter i als Jardins de La Blava es van programar aquests dos Tallers de 
poesia i il·lustració, el mes de juliol, que consisteixen en descobrir diferents maneres de poder 
interpretar un poema a través de la il·lustració, i que les persones participants il·lustrin un 
poema. Tothom es va endur també una xapa de record dissenyada pels mateixos participants: 
en total 44 joves. El taller va ser conduït per Gibet Ramon. 

 

Tallers de poesia i moviment per a centre de lleure 
 

Durant l’estiu també vam aprofitar el bon temps per fer activitats a l’aire lliure, amb totes les 
mesures de seguretat que el moment requerien: el Taller de poesia i moviment, ideat per a 
l’ocasió, que consisteix en implicar el cos en el desenvolupament de la sessió. Comencem amb 
uns estiraments per escalfar i estar presents en l’activitat i tot seguit iniciem una dinàmica de 

http://miquelmartiipol.cat/activitats/mati-poesia-infants-taller-dillustracio-poesia-carrec-gibet-ramon/
http://miquelmartiipol.cat/activitats/mati-poesia-infants-taller-dillustracio-poesia-carrec-gibet-ramon/
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percussió corporal per aprendre una seqüència coreogràfica que posteriorment ens servirà per 
interpretar la mètrica d’un poema amb el ritme que hem après. Després, els joves participants 
s’inventen un nou ritme per acompanyar els altres versos restants.  

L’activitat implica treballar sobretot la coordinació i la concentració; amb la percussió corporal 
s’equilibren els dos hemisferis del nostre cervell, el dret i l’esquerre, a la vegada que ens 
aprenem el poema de memòria perquè l’anem repetint i entenem com funciona la mètrica.  

Entremig també hi ha altres dinàmiques pensades per treballar amb les paraules que ens 
serveixen per descansar i per seguir mantenint activa la concentració. 

El Taller de poesia i moviment es va fer al Casal de La Cuca Fera de Folgueroles, amb la 
participació de 25 alumnes, i al Casal Claret de Vic, amb 12 participants. 

 

 

Presentació i xerrada sobre el poemari Dies hàbils d’Oriol Prat, 35è Premi de poesia Miquel 
Martí i Pol 
Conjuntament amb el grup de les Tertúlies del Casino de Vic es va organitzar la presentació del 
llibre guanyador del Premi de poesia Miquel Martí i Pol 2019, «Dies hàbils», d’Oriol Prat, editat 
per Pagès editors. La presentació-xerrada va tenir lloc el dia 6 d’agost a les 7 de la tarda als 
jardins de La Blava, de Roda de Ter, i hi van assistir 23 persones, incloent-hi la presència de 
l’autor.  
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Conferència «Si m’ho permeteu… És possible la llengua catalana genuïna i no interferida?» a 
càrrec de Josep Maria Virgili i Ortiga 
 
Divendres 2 d’octubre a les 7 del vespre, al Teatre Eliseu, va tenir lloc la conferència sobre 
llengua catalana del catedràtic d’institut Josep Maria Virgili i Ortiga. La inscripció va ser 
obligatòria amb motiu de la cabuda limitada de personal i de les normes de seguretat per la 
COVID. La conferència es va fer de forma presencial, amb una assistència limitada a 52 persones. 
Al mateix temps, l’acte es va emetre en directe pel Canal Youtube de la Fundació amb un públic 
en directe de 32 persones. Amb el permís de Virgili Ortiga el vídeo de la conferència ha quedat 
penjat al Canal Youtube i va augmentant les visualitzacions.  

Apartat web sobre l’activitat: http://miquelmartiipol.cat/activitats/mho-permeteu-conferencia-
josep-maria-virgili-ortiga-virgili7/ 

Pere Arquillué diu La fábrica de Miquel Martí i Pol 
 
Es va preveure d’organitzar un recital als jardins de la fàbrica La Blava, a l’aire lliure, amb una 
capacitat per a 175 persones inscrites. Per motiu de pluja el recital es va haver de posposar i es 
va portar a terme al Teatre Eliseu els dies 18 i 19 de setembre. Els inscrits es van repartir en 
aquests dos dies per complir la normativa COVID vigent. Les entrades van quedar exhaurides.  

Apartat web amb l’explicació de l’activitat: http://miquelmartiipol.cat/activitats/pere-arquillue-
diu-fabrica-miquel-marti-pol/ 

  

 
 

Amb veu pròpia. Crònica de demà 
«Amb veu pròpia. Accions poètiques» és el títol del cicle d’espectacles que tenen la poesia com 

a eix vertebrador i que es porta a terme durant el mes de novembre, en el marc de les Jornades 

Miquel Martí i Pol. 

Amb veu pròpia s’organitza conjuntament amb l’Ajuntament de Vic,  l’Ajuntament de 

Tavèrnoles i la Fundació Miquel Martí i Pol, i està obert a tots els municipis que vulguin adherir-

http://miquelmartiipol.cat/activitats/mho-permeteu-conferencia-josep-maria-virgili-ortiga-virgili7/
http://miquelmartiipol.cat/activitats/mho-permeteu-conferencia-josep-maria-virgili-ortiga-virgili7/
http://miquelmartiipol.cat/activitats/pere-arquillue-diu-fabrica-miquel-marti-pol/
http://miquelmartiipol.cat/activitats/pere-arquillue-diu-fabrica-miquel-marti-pol/
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s’hi amb un espectacle poètic. L’objectiu és que la poesia arribi de forma interdisciplinària a tots 

els públics. 

D’acord amb la RESOLUCIÓ SLT/2700/2020, de 29 d’octubre, els actes van quedar ajornats: Guix 

de vers. Bhelsaf es va portar a terme el 17 de desembre a 2/4 de 9 del vespre a l’Institut de 

Teatre de Vic: http://miquelmartiipol.cat/activitats/guix-vers-bhelsaf-veu-propia-accions-

poetiques/ 

Finalment, Sofregit de versos a càrrec de Lluís Soler es farà a la primavera de 2021 i el concert 

de Ju està previst per al juliol de 2021. 

Apartat web amb l’explicació de l’acte: 

http://miquelmartiipol.cat/activitats/ambveupropia2020/ 

 

 

 

 

http://miquelmartiipol.cat/activitats/guix-vers-bhelsaf-veu-propia-accions-poetiques/
http://miquelmartiipol.cat/activitats/guix-vers-bhelsaf-veu-propia-accions-poetiques/
http://miquelmartiipol.cat/activitats/ambveupropia2020/
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III Jornada-col·loqui Miquel Martí i Pol de Literatura i Educació 
 

 

 

La III Jornada-Col·loqui Miquel Martí i Pol de Literatura i Educació dedicada a la Poesia a 

Educació Infantil i Primària, que estava prevista que tingués lloc a la Universitat de Lleida els 

dies 15 i 16 de maig, es va celebrar en forma de webinar del 26 al 29 de novembre mitjançant 

una plataforma creada expressament per a l’ocasió. La plataforma combinava ponències en 

directe i ponències allotjades que es podien seguir durant tot el cap de setmana. Programa: 

Dijous 26 de novembre, en directe 

18:00 h Presentació i benvinguda: 

Sr. Joan Josep Ardanuy, Director de l’Institut d’Estudis Ilerdencs 

Sra. Maria Pau Cornadó, Degana de la Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social de la UdL 

Sr. Ramon Besora, Patró d’honor de la Fundació Miquel Martí i Pol 

18:15 – 19:30 h Poesia per a infants? Conversa entre Josep Maria Sala Valldaura i Josep M. 

Rodríguez, moderada per Roger Canadell.  

Divendres 27 de novembre, en directe: 

18:00 – 18:45 h: Poesia, joc i infància. Reflexions i propostes, a càrrec de Vanesa Amat, del Grup 

de recerca en educació, llenguatge i literatura, UVic-UCC.  

19:00 – 19:45 h Com apropar la poesia a infants i joves? Els punts de vista de llibreters i 

editors. Taula rodona amb Paula Jarrin, de la llibreria Al·lots de Barcelona; Mertxe París, de la 

llibreria El Genet Blau de Lleida; i Montse Ayats, directora d’Eumo Editorial i presidenta de 

l’Associació d’Editors en Llengua Catalana.  

 

Dissabte 28 de novembre, en directe: 

11:00 – 11.45 h Didàctica de la poesia a Educació Infantil i Educació Primària:  
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La poesia en la formació inicial de mestres, a càrrec d’Enric Falguera Garcia, de l’Àrea de 

Didàctica de la llengua i la literatura de la UdL 

Poesia i dramatització: bases teòriques per a una praxis a l’aula, a càrrec de Moisès Selfa Sastre, 

de l’Àrea de Didàctica de la llengua i la literatura de la UdL 

12:00 – 12:45 h Conclusions Conversa entre Enric Falguera (UdL), Moisès Selfa (UdL), Mariona 

Masgrau (UdG) i Vanesa Amat (UVic-UCC), moderada per M. Àngels Verdaguer (UVic-UCC).  

 

Ponències i materials allotjats a la plataforma: 

Aproximació a la poesia a través del joc. Una experiència d’ahir per a l’escola d’avui?, a càrrec 

de Ramon Besora (AAMMP) 

La didàctica de la literatura més enllà de les aules. El projecte de la Fundació MMP, a càrrec de 

Montse Caralt (FMMP i del Grup de recerca TEXLICO, UVic-UCC), Roger Canadell (UOC) i Anna 

Miralpeix (FMMP) 

5 activitats de lectura creadora entorn de la poesia, a càrrec de Mariona Masgrau (UdG) 

Una experiència de ruta literària sobre Màrius Torres amb alumnes de Cicle Mitjà d’Educació 

Primària de l’escola Joc de la Bola de Lleida, a càrrec de Margarida Prats (UB i membre de la 

Càtedra Màrius Torres de la UdL) 

Ruta literària Màrius Torres, a càrrec de Margarida Prats (UB i membre de la Càtedra Màrius 

Torres de la UdL) i Salvador Escudé (membre de la Càtedra Màrius Torres de la UdL) 

El patrimoni literari català. El cas d’Espais Escrits, a càrrec de Mireia Munmany (EE) 

Comitè organitzador: 

Ramon Besora, Moisès Selfa (UdL), Enric Falguera (UdL), Mireia Munmany (EE), Roger Canadell 

(UOC), Montse Caralt (FMMP-UVic-UCC), M. Àngels Verdaguer (UVic-UCC) i Mariona Masgrau 

(UdG). 

Coordinació: 

Mireia Munmany (FMMP) i Montse Caralt (FMMP) 

Número de persones que van fer les intervencions: 19 

Número d’inscrits: 35  

Total de persones que van seguir l’activitat: 54 
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Activitats semipresencials 

 
Jornades Miquel Martí i Pol 2020 
 
Celebrem Martí i Pol, malgrat tot; la Fundació Miquel Martí i Pol va adaptar els actes de les 
Jornades Miquel Martí i Pol 2020 a la semipresencialitat. 

La major part de les activitats van estar estratègicament concebudes i previstes de forma 
híbrida (presencial i en línia) per si les circumstàncies de prevenció ens prohibien l’activitat 
presencial. Finalment, es van poder dur a terme en format digital.  

Tot i així, l’acte d’homenatge en record al poeta en el seu 17è aniversari de la mort amb recital 
dels textos de l’autor i la intervenció de l’escola de música El faristol, es va haver d’anul·lar. Al 
seu lloc hi va haver una trobada íntima per fer l’ofrena floral.  

Excepcionalment s’han pogut fer presencialment les visites comentades a la seu de la Fundació, 
amb grups bombolla, els dissabtes 7, 14 i 21 de novembre.  

Es poden recuperar totes les activitats accedint als vídeos del canal de Youtube de la Fundació, a 
la galeria d’imatges Flickr de la Fundació i a la pàgina web. 

Acte en reconeixement a la trajectòria del Sr. Ricard Torrents Bertrana 
Es tenia la voluntat de fer un acte presencial en reconeixement al patró de la Fundació Ricard 
Torrents Bertrana. En aquest acte es volia emetre una entrevista feta amb motiu de l’ocasió al 
Teatre Eliseu i, tot seguit, acollir el filòleg a l’escenari.  L’acte, però, es va veure afectat per la 
RESOLUCIÓ SLT/2700/2020, de 29 d’octubre, que va suspendre les activitats culturals, 
d’espectacles públics, recreatives i esportives. Per aquest motiu, l’acte es va fer igualment, però 
de forma digital i es va emetre un discurs en directe pel Canal Youtube de la Fundació i, tot 
seguit, es va emetre l’entrevista a Torrents, la qual es va maquetar i es va penjar a internet al 
caps d’uns dies. Un total de 206 persones (dades del servidor Youtube) van veure el vídeo en 
directe i durant els tres dies següents, vídeo que ja no es troba a la xarxa i que es va reemplaçar 
per un altre de ben editat perquè quedi de testimoni. L’entrevista editada pot veure a l’enllaç 
següent: https://youtu.be/trliHSt03ww 

 

El Sr. Ricard Torrents Bertrana (Folgueroles, 1937) va ser membre fundador de la Fundació 

Miquel Martí i Pol (2006) i n’ha estat patró fins a 2020. Amb aquest acte, des de la Fundació es 

vol reconèixer i agrair la implicació de l’acadèmic en la institució i en el patrimoni literari en 

general. 

Apartat web amb l’explicació de l’acte: http://miquelmartiipol.cat/activitats/acte-

reconeixement-trajectoria-sr-ricard-torrents-bertrana/ 

 

https://youtu.be/trliHSt03ww
http://miquelmartiipol.cat/activitats/acte-reconeixement-trajectoria-sr-ricard-torrents-bertrana/
http://miquelmartiipol.cat/activitats/acte-reconeixement-trajectoria-sr-ricard-torrents-bertrana/
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L’entrega del Premis de promoció a la creació va tenir lloc el diumenge 15 a les 11 del matí, 
quan puntualment es van publicar digitalment els veredictes dels premiats: 

36È PREMI DE POESIA MIQUEL MARTÍ I POL: Raquel Santanera Vila 

4T PREMI D’IL·LUSTRACIÓ DE POESIA DE MIQUEL MARTÍ I POL: Esther Osuna i Miró 

4T PREMI #INSTAPOEMAMMP DE FOTOGRAFIA I POESIA: Laura Capdevila 

4T PREMI DE TEATRE JAUME SALÉS I SANJAUME: Ex aequo: Sadurní Vergés i Rafel Nieto 

PREMIS SEBASTIÀ ÁLVAREZ AL MILLOR TREBALL DE FINAL DE GRAU I AL MILLOR TREBALL FINAL 
DE MÀSTER DE TEMÀTICA EDUCATIVA DE LA FACULTAT D’EDUCACIÓ, TRADUCCIÓ I CIÈNCIES 
HUMANES DE LA UVIC-UCC: Helena Tordera, guanyadora del premi al millor TFG; Laura Traver, 
guanyadora del Premi al millor TFM 

31È PREMI ARC DE NARRATIVA INFANTIL I JUVENIL: Clàudia Cunill 

La Pastisseria Prat (Can Carriel) i MR Fotografia Miquel Rovira s’han endut el premi ex aequo de 
l’aparador més ben decorat de les Jornades Miquel Martí i Pol.  

Trobareu tota la informació completa i els vídeos a www.miquelmartiipol.cat. 
 

 

Conferència «La veu de les cases museu literàries. Conceptualització i exemples» a càrrec de 
Mireia Munmany 
 

Dijous dia 19 de novembre va tenir lloc la conferència «La veu de les cases museu literàries. 
Conceptualització i exemples» a càrrec de Mireia Munmany. Aquesta activitat va tenir lloc a la 
seu de la Fundació Miquel Martí i Pol, sense públic, i va ser retransmesa en directe al canal de 
Youtube de Fundació. Ha tingut un total de 131 visionats.  

https://www.youtube.com/watch?v=cypFaKWodI4&t=87s 

https://www.youtube.com/watch?v=cypFaKWodI4&t=87s
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Lectura comentada del llibre Cinc esgrafiats a la mateixa paret de Miquel Martí i Pol 
Divendres 20 de novembre va tenir lloc la lectura comentada del llibre Cinc esgrafiats a la 
mateixa paret de Miquel, sense públic presencial, al Museu Arqueològic de l’Esquerda de Roda 
de Ter. Es va poder seguir en directe pel canal Youtube de la Fundació Miquel Martí i Pol. 

Víctor Sunyol i Pep Paré van proposar la lectura comentada del llibre Cinc esgrafiats a la 
mateixa paret de Miquel Martí i Pol publicat l’any 1975 amb gravats del Grup Tarot. 

Acte coorganitzat amb Tertúlies del Casino de Vic i el Museu Arqueològic de l’Esquerda. El vídeo 
ha tingut un total de 362 visionats.  

https://www.youtube.com/watch?v=q6eupXJvXOI&t=29s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=q6eupXJvXOI&t=29s
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Activitats digitals 

Campanya Dia de les Dones (8 de març) ‘Totes som l’Elionor’ 
Per al dia 8 de març vam crear una campanya que relacionava la literatura amb el Dia de les 
Dones per fer de manifest la implicació de la Fundació en la sensibilització d’aquesta temàtica i, 
al mateix temps, fer-ho amb missatges que apel·lessin la capacitat crítica de l’usuari receptor:  

Missatge 1:  

I deia: 
sí, senyor i bones tardes 

prou. 

 

 

Missatge 2: 

L’Elionor serà sempre nostra 
Es van crear dues imatges digitals que es van fer córrer per les xarxes socials. El missatge 1 es 
relaciona estretament amb un vers del poema ‘L’Elionor’ i el segon amb l’associació de l’Elionor 
com a símbol. També es van produir dues tasses amb aquests dos dissenys, que es troben a la 
venda a la botiga de la Fundació. Del segon missatge, a més, es va produir un imant de nevera. 

Dia de la Poesia catalana a internet (17 de març) 
 

Hem participat activament a la proposta de LletrA de la Universitat Oberta de Catalunya 
publicant versos de l’autor durant tot el dia.  

Vegeu la informació: https://lletra.uoc.edu/ca/projectes/dia-de-la-poesia-catalana-a-internet 

https://lletra.uoc.edu/ca/projectes/dia-de-la-poesia-catalana-a-internet
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91è aniversari del naixement 
Hem celebrat a la xarxa, durant el confinament, el 91è aniversari del naixement de l’autor amb 
publicacions a les xarxes socials per recordar l’efemèride.  

 

Dia Mundial de la Poesia (21 de març) 
El 21 de març vam fer públics diversos vídeos de creació sobre poemes de Miquel Martí i Pol al 
canal Youtube de la Fundació. Es tracta d’uns vídeos creats per Carles i Pere Girbau Pladelasala 
que podeu veure tot seguit: 

‘Ho dic sense cap prejudici’ de Miquel Martí i Pol: https://www.youtube.com/watch?v=T9-
Yz9M12wU 

https://www.youtube.com/watch?v=T9-Yz9M12wU
https://www.youtube.com/watch?v=T9-Yz9M12wU
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‘La creació’ de Miquel Martí i Pol: https://www.youtube.com/watch?v=1D8QIIv02T4&t=3s 

 

 

La creació: 227 reproduccions 

Ho dic sense cap prejudici: 620 reproduccions  

 

Propostes en temps de pandèmia 

Des de l’inici del confinament la Fundació va adaptar l’activitat en línia i va aplegar i crear tot de 
propostes perquè les persones que ens segueixen des de casa puguin gaudir i aprendre de la 
cultura. Es va crear un espai que reunia tota la informació que podia ser útil durant els dies de 
confinament: l’aplicació ‘L’univers poètic de Miquel Martí i Pol’, els diversos vídeos animats i 
musicats del poema ‘Primavera’. Endemés, d’una banda es va crear un kahoot per a la mainada 
i, d’altra banda, un cicle de conferències en format digital sobre autors i autores dirigit al 
pública adult.  

Sessions virtuals de la Fundació Miquel Martí i Pol i propostes per a la desescalada 
En el context de confinament, també vam oferir sessions virtuals sobre l’autor i tallers en línia. 

Les propostes anaven destinades tant a un públic familiar com a grups escolars: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1D8QIIv02T4&t=3s
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Proposta 1. Sessió virtual «Lectura en veu alta». 

Cicle: primària 

Preu: gratuït 

Metodologia: sessió virtual dinàmica i participativa per descobrir les eines que tenim per 

millorar la nostra lectura en veu alta. 

Material: des de la Fundació es farà arribar el material en format digital. 

Observacions: les sessions seran de mitja hora aproximadament i s’adaptaran a cada grup. 

  

Proposta 2. Sessió virtual «La fàbrica de Miquel Martí i Pol». 

Cicle: secundària 

Preu: gratuït 

Metodologia: sessió virtual dinàmica i participativa per analitzar alguns dels poemes del recull i 

crear un debat grupal. 

Observacions: les sessions s’adaptaran a cada grup. 

  

Proposta 3. Miquel Martí i Pol. Com les famílies ens podem apropar a l’autor? 

Públic: famílies amb ganes de llegir i conèixer Miquel Martí i Pol 

Preu: gratuït 

Metodologia: sessió virtual dinàmica i participativa per analitzar alguns dels poemes més 

emblemàtics de l’autor i saber les eines digitals disponibles sobre el poeta. 

Observacions: les sessions s’adaptaran a cada família. 

Kahoot Miquel Martí i Pol (3-8 anys) 

 

També vam col·laborar amb el Kahoot «Roda’t» creat conjuntament amb el Museu Arqueològic 
de l'Esquerda, l'Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Roda de Ter i la Biblioteca Bac de Roda, on hi 
ha preguntes sobre l’autor vinculades al poble de Roda de Ter. 

#laculturaacasa #joemquedoacasa 
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I Cicle de confinament sobre autors i autores 
 
La Fundació Miquel Martí i Pol va organitzar, amb la col·laboració de Reduccions. Revista de poesia 
i La Cava Poesia, el I Cicle de confinament sobre autors i autores. 

Es tractava de donar a conèixer autors i autores de la literatura catalana a través de vídeos de 
deu minuts de durada publicats a les xarxes socials de la Fundació (@fundaciommp) i de 
Reduccions. Revista de poesia (@reduccions). 

El cicle va comptar amb la participació d’un seguit d’experts i investigadors que comparteixen el 
coneixement adquirit amb tothom i que han sintetitzat l’explicació dels autors i les autores en un 
espai breu de temps amb l’objectiu d’apropar-los a l’usuari d’una manera divulgativa. 

La idea ha estat contribuir a donar a conèixer la literatura catalana a través del món digital en uns 
moments de confinament obligat en què les xarxes socials ens han permès establir relacions des 
de casa i ens han ofert escletxes de llibertat. Amb les intervencions d’aquests experts considerem 
que s’ha compartit un contingut de qualitat que pot quedar a la xarxa i ser usat en qualsevol 
moment per personal educador, professionals de biblioteques i, per descomptat, usuaris amants 
de la literatura. 

Vist l’èxit, el cicle es va allargar i va entrar a col·laborar amb la Fundació Jacint Verdaguer amb el 
vídeo sobre Jacint Verdaguer i Cafè Central amb els vídeos de Màrius Torres i Andreu Febrer.  

Notícia del web amb tots els vídeos: http://miquelmartiipol.cat/noticies/cicle-confinament-
sobre-autors-autores/ 

 

#CompartimCultura #CompartimConeixement 

 

 

 

http://miquelmartiipol.cat/noticies/cicle-confinament-sobre-autors-autores/
http://miquelmartiipol.cat/noticies/cicle-confinament-sobre-autors-autores/
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Cicle de poemes comentats Verdaguer i Martí i Pol 
 

La Fundació Miquel Martí i Pol i la Fundació Jacint Verdaguer van presentar el dijous 4 de juny 

un projecte digital compartit amb l’objectiu de donar a conèixer el valor simbòlic dels dos autors 

i apropar dos poemes de cada autor al públic general.  Aquest acostament es va fer mitjançant 

els comentaris de quatre poetes. El Cicle de poemes comentats es va conformar de cinc vídeos 

que es van donar a conèixer del 4 al 18 de juny. Vegeu el cartell.  

 

Apartat web amb l’explicació: http://miquelmartiipol.cat/noticies/cicle-poemes-comentats-
verdaguer-marti-pol/ 

Apartat web amb tots els vídeos i els textos dels poemes: 
http://miquelmartiipol.cat/noticies/verdaguer-marti-pol-contingut-cicle-poemes-comentats/ 

http://miquelmartiipol.cat/noticies/cicle-poemes-comentats-verdaguer-marti-pol/
http://miquelmartiipol.cat/noticies/cicle-poemes-comentats-verdaguer-marti-pol/
http://miquelmartiipol.cat/noticies/verdaguer-marti-pol-contingut-cicle-poemes-comentats/
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Homenatge popular a Miquel Martí i Pol en format digital. Inundem les xarxes de poesia! 
 

 
 
Antecedents: Cada any el divendres del cap de setmana més proper a l’11 de novembre, data 
d’aniversari de la mort del poeta, en record a Miquel Martí i Pol s’organitza un Homenatge 
Popular en el qual els infants de les escoles i els adolescents de l’institut de Roda de Ter reciten 
un poema al Teatre Eliseu. S’afegeixen a l’homenatge en forma de recital persones que 
representen entitats del teixit associatiu català. Seguint aquest esquelet s’emplena de gom a 
gom el teatre amb públic de totes les edats per complir amb l’objectiu de recordar, any rere 
any, el poeta estimat. 

Vist que hem viscut un any excepcional amb motiu de la Covid-19, es va decidir fer l’homenatge 
en forma de recital, com cada any, però seguint una modalitat digital. D’aquesta manera hem 
aconseguit que les xarxes socials es farceixin de textos de l’autor. 

Com es podia participar a l’homenatge popular en forma de recital digital? 

Només calia enregistrar un vídeo breu (de 2 minuts com a màxim) recitant un poema o 
fragment d’un poema de Miquel Martí i Pol i publicar-lo a les xarxes socials de l’11 al 15 de 
novembre amb les etiquetes @fundaciommp #homenatgepopularMMP2020 i #poesiacatalana 
(https://twitter.com/hashtag/homenatgepopularMMP2020?src=hashtag_click). 

La Fundació Miquel Martí i Pol va compartir alguns dels vídeos al seu perfil de Twitter, Facebook 
i Instagram. 

Per enregistrar el vídeo es donaven 2 opcions: 

Opció A: Recitar el poema o el fragment de poema mirant a càmera. 
Opció B: Gravar un vídeo i recitar el poema amb veu en off. 

La crida que es va fer de compartir vídeos recitant poemes de Martí i Pol va tenir molt bona 
resposta. Podeu veure tots els vídeos participants cercant l’etiqueta 
#homenatgepopularMMP2020. La convocatòria es va fer via Twitter, Instagram i Facebook i 
s’han compartit més de 300 vídeos en total.  

En aquest vídeo el periodista Xavier Grasset ens ajudava a fer difusió de l’homenatge:  

https://twitter.com/hashtag/homenatgepopularMMP2020?src=hashtag_click
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En aquest enllaç podeu veure els vídeos que vam compartir a les històries del perfil d’Instagram 
de la Fundació: 

https://www.instagram.com/stories/highlights/17884915792801958/?hl=es 

Acte d’entrega dels Premis de promoció a la creació 
 

Aquest 2020 per circumstàncies excepcionals s’han anunciat les persones guanyadores dels 
Premis mitjançant vídeos oficials que es van publicar el diumenge 15 de novembre de 2020 a les 
11h. Tots els vídeos de les persones vinculades als Premis literaris, artístics i pedagògics i la 
relació de les persones premiades es troben a la nostra pàgina web i al Canal Youtube de la 
Fundació.  

http://miquelmartiipol.cat/noticies/relacio-persones-guanyadores-dels-premis-literaris-artistics-
pedagogics-2020/ 

La publicació va seguir l’estructura següent:  

36È PREMI DE POESIA MIQUEL MARTÍ I POL 

Vídeo de l’anunci de la persona guanyadora: 

https://www.youtube.com/watch?v=QGfVNusVTC8&feature=emb_title 

Intervenen: Sr. Joan Carles García Cañizares, diputat delegat de l’Àrea de Cultura de la Diputació 
de Barcelona; Sr. Roger Corominas, alcalde de Roda de Ter i president de la Fundació Miquel 
Martí i Pol; Sra. Anna Maria Carbonell, presidenta de la Institució Puig-Porret; Sr. Francesc 
Codina, patró de la Fundació Miquel Martí i Pol i director de Reduccions. Revista de poesia i Sra. 
Lluïsa Julià Capdevila, catedràtica en Llengua i Literatura Catalanes i membre del jurat del Premi 
de poesia Miquel Martí i Pol. 

Persona premiada: Raquel Santanera Vila. 

Vídeo de Raquel Santanera Vila: 

https://www.instagram.com/stories/highlights/17884915792801958/?hl=es
http://miquelmartiipol.cat/noticies/relacio-persones-guanyadores-dels-premis-literaris-artistics-pedagogics-2020/
http://miquelmartiipol.cat/noticies/relacio-persones-guanyadores-dels-premis-literaris-artistics-pedagogics-2020/
https://www.youtube.com/watch?v=QGfVNusVTC8&feature=emb_title
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https://www.youtube.com/watch?v=ni2PRH-KmG8&feature=emb_title 

4T PREMI D’IL·LUSTRACIÓ DE POESIA DE MIQUEL MARTÍ I POL 

Vídeo de l’anunci de la persona guanyadora: 

https://www.youtube.com/watch?v=ImTl06dHdWs&feature=emb_title 

Intervenen: Sra. Montse Caralt, directora de la Fundació Miquel Martí i Pol; Sr. Miquel Torrents, 
president de la Fundació Antiga Caixa Manlleu; Sr. Albert Camps, director d el’oficina de BBVA 
de Roda de Ter. Al final del vídeo podeu veure la il·lustració guanyadora. 

Persona premiada: Esther Osuna i Miró. 

Vídeo d’Esther Osuna i Miró: 

https://www.youtube.com/watch?v=QP6S6JFrfZo&feature=emb_title 

4T PREMI #INSTAPOEMAMMP DE FOTOGRAFIA I POESIA 

Vídeo de l’anunci de la persona guanyadora: 

https://www.youtube.com/watch?v=TYI9ynfNB9w&feature=emb_title 

Intervenen: Sra. Montse Caralt, directora de la Fundació Miquel Martí i Pol; Sr. Albert Camps, 
director de l’oficina de BBVA de Roda de Ter;  Sra. Cristina Vilaró, directora de la Fundació 
Antiga Caixa Manlleu i membre del jurat del Premi #instapoemaMMP de fotografia i poesia. Al 
final del vídeo podeu veure l’obra premiada. 

Persona premiada: Laura Capdevila. 

Vídeo de Laura Capdevila: 

https://www.youtube.com/watch?v=hj3uR7eaNCU&feature=emb_title 

4T PREMI DE TEATRE JAUME SALÉS I SANJAUME 

Vídeo de l’anunci dels premiats: 

https://www.youtube.com/watch?v=xotmKbJOJMw&feature=emb_title 

Intervenen: Sr. Roger Canadell, patró de la Fundació Miquel Martí i Pol i regidor de cultura de 
l’Ajuntament de Roda de Ter; Íria Roig i Joan Roura, actors i directors de teatre i membres del 
jurat del Premi de teatre Jaume Salés i Sanjaume. 

Persones premiades ex aequo: Sadurní Vergés i Rafel Nieto. 

Vídeo de Sadurní Vergés: 

https://www.youtube.com/watch?v=cMwpptWB4MM&feature=emb_title 

Vídeo de Rafel Nieto: 

https://www.youtube.com/watch?v=TYeqVrKvwDA&feature=emb_title 

PREMIS SEBASTIÀ ÁLVAREZ AL MILLOR TREBALL DE FINAL DE GRAU I AL MILLOR TREBALL FINAL 
DE MÀSTER DE TEMÀTICA EDUCATIVA DE LA FACULTAT D’EDUCACIÓ, TRADUCCIÓ I CIÈNCIES 
HUMANES DE LA UNIVERSITAT DE VIC – UNIVERSITAT CENTRAL DE CATALUNYA 

Vídeo de l’anunci dels premiats i agraïments de les persones guanyadores: 

https://www.youtube.com/watch?v=huXU74DHRo8&feature=emb_title 

https://www.youtube.com/watch?v=ni2PRH-KmG8&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=ImTl06dHdWs&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=QP6S6JFrfZo&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=TYI9ynfNB9w&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=hj3uR7eaNCU&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=xotmKbJOJMw&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=cMwpptWB4MM&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=TYeqVrKvwDA&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=huXU74DHRo8&feature=emb_title
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Intervenen: Eduard Ramírez, degà de la Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes de la 
UVic-UCC; Itxaso Tellado, professora de la UVic-UCC i secretària del jurat del Premi al millor 
TFG; Helena Tordera, guanyadora del premi al millor TFG; Laura Domingo, professora de la 
UVic-UCC i secretària del jurat del Premi al millor TFM; Laura Traver, guanyadora del Premi al 
millor TFM. 

31È PREMI ARC DE NARRATIVA INFANTIL I JUVENIL 

Anunci de la persona guanyadora: 

http://miquelmartiipol.cat/noticies/relacio-persones-guanyadores-dels-premis-literaris-artistics-
pedagogics-2020/ 

Intervé la Sra. Núria Puntí, presidenta de l’ARC, Associació de Roda de Comerciants. 

Persona guanyadora: Clàudia Cunill. 

Vídeo de Clàudia Cunill: 

https://www.youtube.com/watch?v=eIh1UWrtFI0&feature=emb_title 

Lectura del text premiat a càrrec de l’autora: 

https://www.youtube.com/watch?v=BXlM49Jx4as&feature=emb_title 

 

Pel que fa al concurs d’aparadors, es van publicar les fotografies dels dos aparadors guanyadors, 
ex aequo, del PREMI AL MILLOR APARADOR DE LES JORNADES MIQUEL MARTÍ I POL: 

La Pastisseria Prat, coneguda com a Can Carriel, i MR Fotografia Miquel Rovira de Roda de Ter. 

 
Repte a Instagram #repteMMP 
Es tracta d’una setmana dedicada al «RepteMMP» a Instagram, amb enquestes (de resposta sí i 
no) i preguntes (amb diverses opcions de resposta) a través de les històries al perfil d’Instagram 
de la Fundació Miquel Martí i Pol (@fundaciommp). 

A la web i en un post d’Instagram en vam explicar el funcionament. En vam fer difusió en una 
història d’Instagram i també a les altres xarxes socials (facebok i Twitter). 

L’acció es va portar a terme la setmana del 3 d’agost, que anava dirigida al públic adult en 
general. 

Durant 4 dies (dilluns, dimarts, dijous i divendres) es van publicar 5 enquestes dilluns i 4 
preguntes els altres dies. Totes les enquestes i preguntes es van publicar amb les seves 
corresponents respostes a continuació. 

Amb l’objectiu que els seguidors descobrissin curiositats i altres informacions sobre el poeta a 
través del joc.  

Totes les preguntes del repte es troben guardades a una història destacada.  

http://miquelmartiipol.cat/noticies/relacio-persones-guanyadores-dels-premis-literaris-artistics-pedagogics-2020/
http://miquelmartiipol.cat/noticies/relacio-persones-guanyadores-dels-premis-literaris-artistics-pedagogics-2020/
https://www.youtube.com/watch?v=eIh1UWrtFI0&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=BXlM49Jx4as&feature=emb_title
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Sorteig a Instagram d’un lot de productes de merchandising de Miquel Martí i Pol  
 

Vam sortejar dues tasses de L’Elionor (una de cada model), la biografia de Miquel Martí i Pol 
Somiar el demà, a cura d’Hèctor Serra, una bossa i dos imants (un de cada model), per a qui fes 
un comentari a la imatge del lot de productes etiquetant a tres persones. Per entrar en el 
sorteig calia seguir-nos al compte de la Fundació.  

Podíem rebre els comentaris del 10 al 17 de juny de 2020.  

El post va ser publicat el dia 10 de juny i es va fer difusió del sorteig també a twitter i a facebook 
i recordatoris en històries d’Instagram els dies 14 i 17 de juny.  

El sorteig es va fer el dia 18 de juny i al mateix post es va publicar la persona guanyadora:  Núria 
Costa (@nucofe).  
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Sorteig d’un panera literària 
El 17 de desembre es va fer públic mitjançant Twitter el sorteig de la panera literària de Nadal 
de la Fundació Miquel Martí i Pol. La persona guanyadora va ser Etna Martí Piñol (@etnamp). 

 

 

Notícia del web amb tota la informació detallada: http://miquelmartiipol.cat/noticies/sorteig-
exclusiu-duna-panera-literaria-fundacio-miquel-marti-pol-via-twitter/ 

 

Educació  

Proposta educativa en línia 
 

Per tal d’adaptar-nos a la situació de confinament i al tancament dels centres educatius, hem 
proposat diverses sessions virtuals i tallers en línia: «Miquel Martí i Pol. La fàbrica.», dirigit a 
alumnes de secundària; «Lectura en veu alta», dirigit a primària; i «Miquel Martí i Pol. Com les 
famílies ens podem apropar a l’autor?», dirigit al públic familiar. 

L’estenedor de paraules 
Aquest any hem revisat les paraules de l’estenedor per oferir als centres l’activitat actualitzada.  

Les escoles han decidit participar-hi de nou, tot i que a causa de la pandèmia no s’ha pogut portar 

a terme. 

Recital Les clares paraules 
Es tracta d’un recital-espectacle de petit format dirigit al públic en general, ideat per poder 
representar als centres educatius, a les biblioteques i als teatres, amb una persona de rapsode/a. 

L’obra s’ha concebut per blocs temàtics que pretenen fer una aproximació a la vida del poeta a 
través de la seva obra, seguint el fil dels poemes que poden representar els aspectes més 
importants de la vida de l’autor (la poesia, la fàbrica, la malaltia, la llengua, etc.). Per fer-ho més 
fluid per a l’espectador, i buscant una certa originalitat en la proposta, s’articula tot el contingut 
poètic proposat amb fragments de les memòries Joc d’escacs i de l’assaig Què és poesia?, textos 
narratius escrits en primera persona per Martí i Pol. Hi ha diferents blocs l’ordre dels quals es 

http://miquelmartiipol.cat/noticies/sorteig-exclusiu-duna-panera-literaria-fundacio-miquel-marti-pol-via-twitter/
http://miquelmartiipol.cat/noticies/sorteig-exclusiu-duna-panera-literaria-fundacio-miquel-marti-pol-via-twitter/
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regeix per la recerca d’un equilibri entre els esdeveniments més o menys cronològics de la vida 
de l’autor i una pretesa harmonia de continguts a l’hora de ser oferts al públic en forma de recital. 

La ruta literària Miquel Martí i Pol 
Degut a la demanda d’aquesta activitat (i de l’oferta educativa en general) i degut a què els grups 

d’algunes escoles són molt nombrosos, hem incorporat nous guies gràcies a la formació que vam 

fer el passat 2019. Això ens ha permès acollir aquests grups més nombrosos d’alumnes i també 

poder fer diverses activitats de manera simultània (rutes i tallers).  

Hem tingut el goig de rebre visites d’escoles que no havien vingut mai, i també d’altres centres 

que cada any tenen incorporada la visita dins les seves activitats.  

Com a excepcionalitat, comentar que vam fer una ruta literària especial amb 17 persones 

invidents i que ara també podem oferir aquesta proposta, amb les especificacions que requereix. 

Vam mostrar-los els dos llibres que tenim editats en braille de Miquel Martí i Pol: Estimada Marta 

i L’àmbit de tots els àmbits.  

 

Taller de creació de poesia i impremta ADFO 
Aquest any hem seguit endavant amb la col·laboració amb les persones de l’associació ADFO, 

Associació de Disminuïts Físics d’Osona. El taller d’impremta que ens demanen el plantegem en 

una sola sessió de dues fases: la primera, amb la descoberta de poemes breus de Miquel Martí i 

Pol i versos variats que ens poden inspirar per a la nostra creació, i la segona, de confegir un 

poema tots junts i imprimir-lo amb la impremta artesana de la Fundació. En aquest cas, el poema 

era per acompanyar els productes manufacturats que l’associació ADFO elabora per la diada de 

Sant Jordi. Cal remarcar que el taller va sortir publicat a El 9 Nou en una entrevista en profunditat 

a una de les participants, que va fer una explicació detallada sobre l’activitat, que va comptar amb 

una vintena de persones.   
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Diem poemes en veu alta! 
Aquest taller de recitació de poesia pretén oferir eines per a dir poemes en veu alta. Es treballa 

amb poemes de Martí i Pol i també de diversos autors adaptats a cada nivell educatiu que 

prèviament es fan arribar als mestres per tal que facin una primera lectura a classe i el 

repartiment de textos entre els alumnes que els llegiran.  

Enguany hem pogut fer els tallers amb les escoles de Torelló, de 5è de primària, un projecte 

impulsat conjuntament amb les Biblioteques de Torelló. Han pogut venir a fer els tallers l’escola 

Fortià Solà, l’escola Marta Mata i l’escola Vall del Ges, ja que el projecte va quedar estroncat per 

l’esclat de la pandèmia.  
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Taller de poesia + espectacle 
Amb l’Institut de Vic es va programar aquest Taller de poesia + espectacle del qual només es va 
poder fer la primera de les cinc sessions programades. El plantejament del taller era fer un 
treball sobre els poemes de La Fàbrica amb els grups de 3er d’ESO. 

Amb les escoles de Roda de Ter també teníem programat aquest Taller de poesia + espectacle 
durant el mes de maig, tal com hem fet els últims anys, però tampoc es va poder arribar a 
realitzar. 

 

Projectes en els quals s’ha treballat durant l’any  

Tornar a La casa groga. Visita interactiva enriquida a la Casa Miquel Martí i Pol 
 
Es tracta de la primera fase d’un projecte més bast que conclourà quan s’hagi museïtzat la Casa 
Miquel Martí i Pol. En aquesta fase s’ha fotografiat l’immoble mitjançant la tecnologia dels 360 
graus la qual, després, ha estat tractada a nivell de programació perquè es pugui transitar a 
través de les diverses cambres i espais.  

Un cop unides les imatges i la programació per recórrer-les, s’ha enriquit amb informacions en 
diversos nivells: informació sobre els espais, textos poètics i biogràfics, locucions de poemes i 
fotografies antigues. Tot plegat permet fer un recorregut biogràfic i literari per la casa on va 
viure el poeta Miquel Martí i Pol. Endemés, s’hi ha afegit el vídeo documental ‘Tornar a La Casa 
groga’ que permet conèixer la història d’aquest immoble simbòlic.  

Tota la informació detallada i el dossier de premsa: 
http://miquelmartiipol.cat/tornaralacasagroga/ 

http://miquelmartiipol.cat/tornaralacasagroga/
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Creació de l’activitat «Descobrim Miquel Martí i Pol. Joc de pistes per a la família» 
 

Aquesta és una activitat per dur a terme amb un públic familiar, creada per atendre els infants 
d’entre 6 i 12 anys. S’ha vist escaient elaborar un audiovisual que expliqui la figura de Miquel 
Martí i Pol d’una manera dinàmica i atractiva, i que incorpori el joc.  

Es tracta d’un vídeo en què apareix una persona “amb ganxo” que fa d’ambaixadora de la 
Fundació i explica a la mainada qui va ser Miquel Martí i Pol. S’ha treballat perquè el joc sigui 
una experiència vivencial activa: es tracta de descobrir on hi ha amagada una llibreta de poemes 
perduda de Martí i Pol a través de pistes i enigmes que aniran portant els infants a resoldre el 
joc, amb l’ajuda d’una persona dinamitzadora de la Fundació que conduirà l’activitat a la sala 
polivalent de la seu de la Fundació. 

La gravació del vídeo va tenir lloc el dia 5 de desembre a l’estudi Plató Girona 
(platogirona.media) ubicat al Carrer Emili Grahit, 91, de Girona. 

Tècnic de gravació: Aniol Torrents 
Tècnic de so: Marc Martínez 
Actriu: Mireia Illamola 
Direcció d’actors: Marta Solé 
Guió: Marta Solé 
Adaptació guió: Anna Miralpeix 
Idea, elaboració del joc, producció: FMMP, Montse Caralt 

S’ha creat un material associat al projecte: les làmines per al joc de pistes (un enigma amb 
jeroglífics, una pedra rosseta amb un abecedari associat a dibuixos), la carta mecanografiada 
que simula la carta de Miquel Martí i Pol, una rèplica de la llibreta de poemes de Miquel Martí i 
Pol, el calendari amb l’oreneta que forma part d’una de les pistes...  

També s’ha adquirit una càmera fotogràfica (instantània) per acabar de realitzar l’activitat final 
del joc. 
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Desplegables poètics. Una proposta educativa per a infants de 4-8 anys 
La Fundació Miquel Martí i Pol ja pot oferir a les escoles la proposta Desplegables poètics. Una 

proposta per a infants de 4-8 anys. Es tracta d'una experiència literària que es du a terme amb 

materials específics que tenen la característica de ser «desplegables», que versen sobre la vida, 

l'obra i l'entorn del poeta de Roda de Ter. L'objectiu és que l'infant se situï als llocs on va viure, 

treballar i escriure Martí i Pol a través de la seva poesia i que conegui i assaboreixi aspectes de la 

trajectòria de l'escriptor. Aquesta experiència literària també té com a finalitat el trobament entre 

l'infant i la paraula com a generadora d'emocions i sensacions.  

Tot i que la proposta es presenta com un tot, al llarg de cadascuna de les parts o activitats es 

treballen diferents habilitats sensorials, com ara mirar i escoltar; habilitats comunicatives, com 

recitar i participar verbalment; i motrius, des del desplaçament en la ruta per la casa del poeta 

fins a la participació en una proposta de joc poètic. 

Desplegables poètics. Una proposta per a infants de 4-8 anys es presenta com una proposta 

literària que també té un component lúdic. És per aquest motiu que algunes activitats es 

presenten en forma de joc. Però, per damunt de tot, el sentit de la proposta és provocar 

l'agudització dels sentits i el gaudi a través de la paraula poètica. Els textos poètics ofereixen una 

mirada nova i atenta a l'entorn i a la vida, són textos literaris que omplen l'infant de paraules, 

emocions, ritmes i sensacions. La poesia connecta amb les seves vivències. 

Creació del dossier de l’activitat:   
Vanesa Amat i Castells:  

Mestra, Llicenciada en Humanitats i Doctora en Didàctica de la Literatura infantil. Professora de 
la Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes de la UVic-UCC. Autora de diversos materials 
per a primers lectors. 

M. Carme Bernal i Creus: 
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Mestra, Llicenciada en Filologia  Catalana i Doctora en Filologia. Professora emèrita de la Facultat 
d’Educació, Traducció i Ciències Humanes de la UVic-UCC. Autora de diversos materials per a 
infants i joves i de diversos estudis de literatura.  

Isabel Muntañá i Salarich: 

Mestra i membre de l’equip directiu de l’escola Voltregà (Sant Hipòlit de Voltregà). Col·laboradora 
de la Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes de la UVic-UCC. Autora de diversos 
materials per a primers lectors. 

 

Per poder oferir aquesta activitat s’ha dissenyat tot el material que l’ha de fer possible: 
-Llibre gegant. 
-L’acordió de poesia. 
-El davantal amb els poemes. 
-La Casa Miquel Martí i Pol per muntar.  
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La il·lustradora Gibet Ramon ha estat l’encarregada de dissenyar la Casa Miquel Martí i Pol amb 
l’objectiu que els infants la muntin i se l’emportin de record acabada la visita a la Fundació.  

 

Promoció a la creació  

Convocatòria dels premis literàries, artístics i pedagògics 
Durant el mes de gener es van configurar els membres del jurat que havien de conformar cada 
premi i es van maquetar les bases. Entre els mesos de febrer i març es va fer pública la 
convocatòria dels diversos premis.  

Enguany hem replantejat les dates d’entregues dels treballs que opten als premis que convoca la 
Fundació Miquel Martí i Pol juntament amb l’Ajuntament de Roda de Ter, la Fundació Antiga Caixa 
Manlleu, el BBVA i l’ARC (l’Associació de comerciants de Roda de Ter). Els canvis han vingut 
motivats per adaptar-nos al calendari escolar i d’aquesta manera facilitar l’entrega dels treballs 
del Premi ARC, i també per tal que el jurat del Premi de Poesia Miquel Martí i Pol tingui més temps 
per a la lectura i valoració de les obres presentades. Els premis convocats són els següents:  

36è Premi de Poesia Miquel Martí i Pol (jurat: Antoni Pladevall, Lluïsa Julià, Jaume Coll i Anton 
Carrera) 
4art Premi InstapoemaMMP de fotografia i poesia (jurat: Guillem Ramisa, Jordí Daví, Marta 
Ramírez i Cristina Vilaró). 
4art Premi d’Il·lustració de poesia de Miquel Martí i Pol (jurat: Natàlia González, Joan Subirana i 
Xavier Moreno) 
4art Premi de Teatre Jaume Salés i Sanjaume (biennal) (jurat: Elisabet Contreras, Joan Roura, 
Jaume Salés i Íria Roig). 
31è Premi ARC de narrativa infantil i juvenil, adreçat a escoles i centres d’ensenyament primari i 
secundari d’Osona (jurat: Montse Verdaguer, Serafí Curriu i Josep Verdaguer). 

En aquesta convocatòria també s’ha donat la possibilitat de presentar els treballs del Premi ARC 
de narrativa a través del correu electrònic premisarcfmmp@gmail.com, degut als períodes de 
confinament.  

mailto:premisarcfmmp@gmail.com
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Entrevistes als premiats 
Com cada any s’entrevista a les persones que han obtingut els premis que convoca la Fundació 
Miquel Martí i Pol, per donar visibilitat a aquests autors, per conèixer una mica més com són i 
com van concebre les seves obres, a la vegada que també per fer difusió de les noves 
convocatòries dels premis de l’any en curs. A principis d’any hem entrevistat els premiats del 
2019.  

A finals d’any hem portat a terme també les entrevistes a les persones premiades aquest any 
2020 i mantindrem aquesta dinàmica.  

Relació de les persones premiades 
Raquel Santanera Vila. 36È PREMI DE POESIA MIQUEL MARTÍ I POL 

 

Apartat web amb la notícia «Raquel Santanera Vila guanya el Premi de poesia Miquel Martí i Pol 
2020»:  http://miquelmartiipol.cat/noticies/2705/ 

Esther Osuna i Miró. 4T PREMI D’IL·LUSTRACIÓ DE POESIA DE MIQUEL MARTÍ I POL 

 

Apartat web amb l’entrevista a la guanyadora, «Esther Osuna, guanya el Premi d’il·lustració de 
poesia Miquel Martí i Pol 2020»:http://miquelmartiipol.cat/noticies/esther-osuna-premi-
dillustracio-poesia-miquel-marti-pol-2020/ 

Laura Capdevila. 4T PREMI #INSTAPOEMAMMP DE FOTOGRAFIA I POESIA 

 

 

http://miquelmartiipol.cat/noticies/2705/
http://miquelmartiipol.cat/noticies/esther-osuna-premi-dillustracio-poesia-miquel-marti-pol-2020/
http://miquelmartiipol.cat/noticies/esther-osuna-premi-dillustracio-poesia-miquel-marti-pol-2020/
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Apartat web amb l’entrevista a la guanyadora, «Laura Capdevila, guanya el Premi 
InstapoemaMMP 2020»:http://miquelmartiipol.cat/noticies/entrevista-laura-capdevila-premi-
instapoemammp-2020/ 

Sadurní Vergés i Rafel Nieto. Exaqeuo. 4T PREMI DE TEATRE JAUME SALÉS I SANJAUME 

 

 

Entrevista a Sadurní Vergés: http://miquelmartiipol.cat/noticies/sadurni-verges-vilella-4art-
premi-teatre-jaume-sales-sanjaume-exaequo/ 

 

Entrevista a Rafel Nieto: http://miquelmartiipol.cat/noticies/rafel-nieto-miralles-4art-premi-
teatre-jaume-sales-sanjaume-exaequo/ 

PREMIS SEBASTIÀ ÁLVAREZ AL MILLOR TREBALL DE FINAL DE GRAU I AL MILLOR TREBALL FINAL 
DE MÀSTER DE TEMÀTICA EDUCATIVA DE LA FACULTAT D’EDUCACIÓ, TRADUCCIÓ I CIÈNCIES 
HUMANES DE LA UVIC-UCC 

Helena Tordera, guanyadora del premi al millor TFG; Laura Traver, guanyadora del Premi al millor 
TFM 

Clàudia Cunill. 31È PREMI ARC DE NARRATIVA INFANTIL I JUVENIL 

 

La Pastisseria Prat, coneguda com a Can Carriel, i MR Fotografia Miquel Rovira s’han endut el 
premi ex aequo de l’aparador més ben decorat de les Jornades Miquel Martí i Pol 2020. 

 

 

http://miquelmartiipol.cat/noticies/entrevista-laura-capdevila-premi-instapoemammp-2020/
http://miquelmartiipol.cat/noticies/entrevista-laura-capdevila-premi-instapoemammp-2020/
http://miquelmartiipol.cat/noticies/sadurni-verges-vilella-4art-premi-teatre-jaume-sales-sanjaume-exaequo/
http://miquelmartiipol.cat/noticies/sadurni-verges-vilella-4art-premi-teatre-jaume-sales-sanjaume-exaequo/
http://miquelmartiipol.cat/noticies/rafel-nieto-miralles-4art-premi-teatre-jaume-sales-sanjaume-exaequo/
http://miquelmartiipol.cat/noticies/rafel-nieto-miralles-4art-premi-teatre-jaume-sales-sanjaume-exaequo/
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Proposta d’engalanar dels aparadors dels comerços de Roda de Ter dins el marc de les 
Jornades Miquel Martí i Pol 2020 
 

Es va proposar als comerços de Roda de Ter decorar els seus aparadors per ambientar les 

Jornades Miquel Martí i Pol 2020 com una manera més de pujar els ànims en aquestes èpoques 

que vivim i, al seu torn, de convidar-nos a llegir literatura mentre esperàvem (i esperem) el torn 

per entrar a la botiga a comprar. Va haver-hi dos premiats, la PASTISSERIA PRAT, coneguda 

popularment com a Can Carriel i MR FOTOGRAFIA MIQUEL ROVIRA. Els primers van guarnir 

l’aparador amb poesies i els segons ens han convidat a viatjar a través del temps mostrant 

impresa una foto de grans dimensions de la Plaça del poeta de Roda de Ter amb el característic 

banc semicircular de pedra on s’asseien els poetes de la Colla Verdaguer quan hi anàvem a 

reunir-se i a parlar de poesia, entre ells, Miquel Martí i Pol. 

Apartat web amb tota l’explicació: http://miquelmartiipol.cat/noticies/aparadors-roda-ter-

decorats-ambientar-jornades-miquel-marti-pol-2020/ 

 

http://miquelmartiipol.cat/noticies/aparadors-roda-ter-decorats-ambientar-jornades-miquel-marti-pol-2020/
http://miquelmartiipol.cat/noticies/aparadors-roda-ter-decorats-ambientar-jornades-miquel-marti-pol-2020/
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Edicions 

- S’ha editat i publicat el llibre Dies hàbils, d’Oriol Prat Altimira, guanyador del Premi de 

poesia Miquel Martí i Pol de 2020. El volum va sortir a l’estiu de 2020 dins la col·lecció La 

Suda de Pagès Editors.  

- S’ha editat el Calendari Miquel Martí i Pol 2021. 

Comunicació, màrqueting i publicitat 

(mecenatge, activitats a Ràdio Vic a De tots colors, Ràdio Ona... Notes de premsa, pàgina web i 
xarxes socials...) 

Productes de marxandatge  
 
Aquest any 2020 hem elaborat, amb l’estudi de disseny Pompi Studio, dos productes més de 
marxandatge: una tassa amb dos dissenys diferents, cada una costa 5€ (PVP), i un imant, també 
amb dos dissenys diferents, amb un preu de 3€ (PVP) cada un.  

Els productes es poden adquirir a la nostra botiga en línia o bé es poden venir a comprar a la 
seu de la Fundació Miquel Martí i Pol.  
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Tassa 

Disseny L’Elionor serà sempre nostra/ Disseny L’Elionor diu prou. Aquest segon disseny el vam 
presentar i publicar el 8 de març com a frase reivindicativa pel Dia de les dones. 

 

    
   

Imant 

Disseny Elionor / Disseny Miquel   

    

 

Panells informatius 
- S’han instal·lat tres panells informatius a les tres entrades del poble de Roda de Ter amb la 
imatge de la Fundació / Casa Miquel Martí i Pol perquè tothom qui accedeixi a la vila estigui 
informat. 
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L’empresa encarregada del disseny ha estat NatNots. 

 

Banderoles identificatives de les Jornades Miquel Martí i Pol 
 
A l’octubre es van elaborar 34 banderoles per penjar a les faroles de Roda de Ter durant el 
desenvolupament de les Jornades Miquel Martí i Pol del mes de novembre. S’han creat 5 
dissenys diferents que combinen la imatge del poeta i la imatge de les Jornades Miquel Martí i 
pol amb el fragment final de la poesia «Ara mateix». 

Les banderoles es guarden a la Fundació i serviran per a decorar els carrers i fer difusió de les 
properes edicions de les Jornades Miquel Martí i Pol.  

L’empresa encarregada del disseny ha estat NatNots. 

 

Rodes de premsa i material de premsa 
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Enguany no s’ha portat a terme la tradicional roda de premsa sobre les Jornades Miquel Martí i 
Pol amb motiu de la pandèmia. Tota la informació s’ha fet arribar mitjançant correu electrònic 
a la premsa. En aquest sentit, s’han redactat diversos dossiers de premsa durant l’any que 
s’han fet arribar als mitjans (Dossier de premsa de les Jornades Miquel Martí i Pol, Dossier de 
premsa del projecte ‘Tornar a La casa groga. Visita interactiva a la Casa Miquel Martí i Pol’, 
Dossier de premsa Cicle de poemes comentats. Verdaguer i Martí i Pol, aquest últim fet 
conjuntament amb la Fundació Jacint Verdaguer).  

Publicitat 
 
S’han fet les campanyes publicitàries als mitjans següents: 

- Núvol. El digital de cultura. Baner digital i article sobre les Jornades Miquel Martí i Pol. 

- Catoze.cat. Baner digital sobre ‘Tornar a La casa groga. La visita interactiva a la Casa 
Miquel Martí i Pol’ i baner sobre l’Homenatge popular digital de les Jornades Miquel 
Martí i Pol.  

- Osona.com. Especial rutes per la comarca del juliol.  
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Atenció als mitjans 

- S’ha fet una entrevista quinzenal a Ràdio Vic, al programa De tots colors, per explicar 
les activitats que es porten a terme a la Fundació. 

- Cada mes s’ha enviat l’activitat literària a les diverses agendes culturals que tenim a la 
nostra base de dades.  
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Dissenys diversos 

- S’ha dissenyat un cartell especial per a les Jornades Miquel Martí i Pol. L’empresa 
encarregada de fer-lo ha estat Dada Comunica.  

- S’ha fet un disseny adaptat de totes els actes de les Jornades Miquel Martí i Pol a les 
xarxes socials.  

- S’ha treballat en un disseny de cartellatge digital per a les activitats de la Fundació 
Miquel Martí i Pol que es podrà estrenar el 2021. 

- S’ha encarregat un baner mòbil (gif) sobre la visita interactiva a La casa groga. 

Vídeos promocionals: 

- S’ha elaborat un vídeo promocional per a les xarxes socials sobre el projecte ‘Tornar a 
La casa groga. La visita interactiva a la Casa Miquel Martí i Pol’. 

- S’ha elaborat un vídeo explicatiu i promocional sobre l’activitat ‘Desplegables poètics. 
Proposta educativa per a infants de 4 a 8 anys’. 
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Actuacions COVID-19 

Pla de contingència 
 
S’ha redactat un Pla de contingència de la Fundació en què consta totes les mesures adoptades, 
l’adequació dels espais i les pautes a seguir en diversos casos hipotètics de contacte amb la 
malaltia o de malaltia, tant de visitants com del personal treballador. Aquest document s’ha anat 
actualitzant segons la normativa vigent i ha estat validat per l’empresa de riscos laborals Eix 
Prevenció. També s’ha fet arribar a l’Ajuntament de Roda de Ter. 

La seu de la Fundació s’ha adequat als requeriments de la normativa sanitària amb cartells 
indicatius, amb una mampara de protecció al taulell de l’entrada i amb diversos punts de 
desinfecció.  

Al seu torn, s’ha adquirit un termòmetre de mà, papereres de peu, gel desinfectant de mans i 
productes de neteja desinfectants.  

El personal de la Fundació va fer un curs en línia sobre la COVID-19 ofert per l’empresa Eix 
Prevenció.  

  

Activitat de la Fundació adaptada a la pandèmia 
 
L’activitat educativa (reserves dels centres escolars) va quedar totalment aurada amb el 
confinament del mes de març. A partir d’aleshores es van anar anul·lant totes les reserves que hi 
havia fetes i no se’n van fer de noves. A l’apartat de xifres totals d’aquest document exposem les 
xifres aproximades de l’activitat educativa prevista que no s’ha pogut portar a terme.  

Pel que fa els actes programats, en la majoria dels casos s’han adaptat a la situació amb termes 
de semipresencialitat (combinació del presencial amb el directe en línia) o s’han reconvertit en 
altres actes de la mateixa naturalesa adaptats a les circumstàncies perquè es poguessin 
desenvolupar. Aquest és el cas, per exemple, dels matins de poesia per a infants, programats 
entre l’abril i el maig. En aquesta ocasió, les sessions dels tallers es van reconvertir en propostes 
que es van portar a terme a l’estiu, per al mateix públic objectiu: en un cas un taller obert a les 
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famílies, a l’aire lliure, i en el segon cas es van dirigir als centres de lleure. Per tant, d’una manera 
o altra es van poder fer, no, però, amb el format inicial.  

 

En relació a l’activitat anul·lada, cal exposar el cas del recital ‘Un hivern plàcid’, que s’havia de fer 
el març, però que el confinament ho va impossibilitar. El recital no es va poder programar en una 
altra ocasió per impossibilitat d’agenda dels participants. Es té la intenció de reprogramar el 
recital en un moment més propici que vagi bé a tothom. L’altra activitat ajornada ha estat 
l’actuació d’Amb veu pròpia de l’artista Judit Puigdomènech, coneguda com a Ju. En aquest cas, 
l’artista es va preparar un espectacle expressament per a les accions poètiques de les Jornades 
Miquel Martí i Pol del mes de novembre que s’estrenarà el juliol de 2021. 

En conclusió, des de la Fundació s’ha procurat tirar endavant amb tota l’activitat prevista i s’ha 
buscat el format per poder-ho portar a terme.  
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Xarxa, col·laboracions, Amics de la Fundació  

(col·laboracions amb altres museus, entitats, a les jornades...) 

Cal apuntar que en cada un dels projectes desglossats en aquesta memòria hi ha relacionada 
una xarxa de col·laboració amb d’altres ens que no s’especifica en aquest punt.   

- Hem participat al projecte digital «Sabies que...» d’Espais Escrits. Xarxa del Patrimoni 
Literari Català.  

- Hem participat en les sessions organitzades al Museu Industrial del Ter sobre Museu 
Territorial. 

- Hem iniciat la col·laboració amb el centre cultural Rocaumbert de Granollers per a 
projectes futurs.  

- Hem col·laborat amb el Festival EnCanta 2020 de Roda de ter. El dissabte dia 5 de 
setembre els Jardins de la Fundació Miquel Martí i Pol es van convertir en un dels 
escenaris del Festival de petit format de cantautores i cantautors EnCanta, que hi va 
programar dos dels seus concerts. Hi van actuar Daniel Lumbreras i Eneritz Furyak. 

En relació a Amics de la Fundació, els hem fet arribar la postal de Nadal, així com també un 
exemplar del recull Dies Hàbils d’Oriol Prat, Premi de poesia Miquel Martí i Pol 2019, editat el 
2020.  
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La Fundació en xifres  

(estadístiques de públics i l’impacte digital, visitants, assistents a activitats, usuaris a la xarxa, 
usuaris app, usuaris Primavera, usuaris visita interactiva...) 

Pàgina web 
S’ha nodrit amb 22 notícies.  

La imatge següent mostra el gràfic de visites que ha rebut la pàgina web 
www.miquelmartiipol.cat durant l’any 2020. Font: CDMON. 

 

Els mesos que s’han rebut més visites al web són els que coincideixen amb el confinament 
(març, abril i maig) en els quals s’ha treballat més en l’àmbit de digital.  
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El gràfic presenta favorablement l’evolució de visites al web de la Fundació durant els darrers 5 
anys.  

Xarxes socials 

Facebook 
 

S’ha fet difusió de 264 publicacions a Facebook que han divulgat la figura, l’obra i 

actes relacionats amb l’autor i l’activitat de la Fundació. Així mateix, s’han compartit 

49 publicacions relacionades amb la Fundació i l’autor (no comptabilitzades en la 

xifra anterior.  

El nombre de seguidors de la pàgina social és de 1.343 i, per tant, enguany 145 

usuaris nous s’han volgut afiliar a la xarxa social.1 

 

Twitter 
S’ha fet difusió de 594 publicacions a Twitter amb informació relacionada amb 
l’obra, la figura o els actes sobre l’autor. El nombre de seguidors a la xarxa social és 
de 1.936. Un total de 561 d’usuaris nous s’han volgut afiliar a la xarxa social durant 
l’any. Les visites al perfil han arribat a les 19.384 (respecte les 6.147 de l’any 

anterior) i hem tingut 1.029 mencions (més del doble que l’any 2019). 

 

Instagram 
 El nombre de seguidors a la xarxa social és de 1.103. S’han pujat 22 vídeos a 
Instagram TV i s’han publicat 126 posts. Enguany s’han afiliat 376 seguidors 
nous. 

 

Youtube 
 

El 19 de gener de 2016 la Fundació va obrir el seu canal Youtube. No va ser fins 
a 2017 que hi va afegir material audiovisual. Enguany, hi ha fins a 278 
subscriptors i, segons les estadístiques, 54.397 visualitzacions. És el primer any 
que es comptabilitzen els usuaris inscrits en aquesta xarxa. 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Les dades preses de l’1 de gener de 2020 al 7 de desembre de 2021.  
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Estadístiques de públics 

Rutes literàries, visites a la seu i tallers (general) 

Usuaris   

Educació primària 201 

Educació secundària 208 

Altres: particulars, educació 

superior... 

104 

Visites a la seu 88 

  

Total 601 

 

Rutes literàries. Desglossat 

Usuaris   

Educació primària 72 

Educació secundària 101 

Altres: particulars, educació 

superior... 

25 

  

Total 198 

 

Tallers. Desglossat. 

Usuaris   

Educació primària 129 

Educació secundària 107 

Altres: particulars, educació 

superior, tallers al lleure... 

79 

  

Total 315 

 

Públic assistent/inscrit als actes organitzats 

Activitat (presencial i inscrit)   

Presentació del llibre Què 
t’ha ensenyat la vida? 202 
veus de David Pagès. 

7.02.2020 42 

Tertúlia de poesia Migració 
al magma de Clara 
Santanera. 

18.06.2020 20 

Presentació i xerrada sobre 
Dies Hàbils d’Oriol Prat.  

06.08.2020 23 

Pere Arquillué diu La fàbrica 18.09.2020 
19.09.2020 

175 

Matins de poesia per a 
infants 1 (Taller d’il·lustració 
de poesia de Gibet Ramon) 

22.07.2020 22 
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«Si m’ho permeteu… És 
possible la llengua catalana 
genuïna i no interferida?». 
Conferència a càrrec de 
Josep Maria Virgili i Ortiga. 

02.10.2020 52 

III Jornada-Col·loqui Miquel 
Martí i Pol de Literatura i 
Educació 

26-29.11.2020 54 

TOTAL  388 

 

 

 

Visualitzacions totals d’activitat digital 

Vídeo Data dels vídeos Youtube Instagram Total 

Conferència 
«Miquel Martí i 
Pol, poeta 
nacional» 

27.01.2020 1177  1177 

«La creació» de 
Miquel Martí i Pol. 
A càrrec de Carles i 
Pere Girbau. 

23.04.2020 241  241 

«Ho dic sense cap 
prejudici» de 
Miquel Martí i Pol. 
A càrrec de Carles i 
Pere Girbau.  

21.03.2020 634  634 

Sessió virtual «La 
fàbrica de Miquel 
Martí i Pol». 

29.04.2020   8 

«A la manera de 
J.V.Foix», poema 

11.06.2020 180 175 355 
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de Miquel Martí i 
Pol explicat per 
Maria Sevilla 

«Després», poema 
de Miquel Martí i 
Pol explicat per 
Raquel Santanera 

19.06.2020 123 179 302 

Entrevista a Ricard 
Torrents Bertrana 

06.11.2020 
(directe) 

206  230 

13.11.2020 (vídeo 
maquetat nou) 

24 

«Sobre el llibre 
Cinc esgrafiats a la 
mateixa paret de 
Miquel Martí i Pol, 
a càrrec de Víctor 
Sunyol i Pep Paré 

20.11.2020 362  362 

«La veu de les 
cases museu 
literàries», a càrrec 
de Mireia 
Munmany 

19.11.2020 131  131 

Visualitzacions 
totals del I Cicle de 
confinament sobre 
autors i autores 

30.03.2020 
- 

16.04.2020 

  5678 

Vídeo ‘Tornar a La 
casa groga’ (ocult, 
només amb accés 
des de la 
plataforma de la 
Visita interactiva) 

20.04.2020 545  545 

   Total 9.663 

 

Desglossament visualitzacions dels vídeos del I Cicle de confinament sobre autores i autors 

  Youtube Instagram Total 

Lluís Solà a càrrec 
de Pep Paré  

30.03.2020 490 258 748 

Víctor Sunyol a 
càrrec de Núria 
Armengol 

31.03.2020 307 180 487 

Segimon 
Serrallonga a 
càrrec de Jaume 
Coll 

01.04.2020 306 145 451 

Miquel Martí i Pol 
a càrrec de Montse 
Caralt 

02.04.2020 259 223 482 
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M. Àngels Anglada 
a càrrec de 
Francesc Codina 

06.04.2020 198 165 363 

Najat El Hachmi a 
càrrec de Carme 
Rubio 

07.04.2020 440 198 638 

Josep Grau a 
càrrec de Raquel 
Santanera 

08.04.2020 168 190 358 

Andreu Febrer a 
càrrec de Víctor 
Sunyol 

09.04.2020 159 113 272 

Màrius Torres a 
càrrec d’Antoni 
Clapés 

13.04.2020 210 121 422 

Jacint Verdaguer a 
càrrec d’Anna 
Maluquer 

14.04.2020 689 127 816 

Anna Dodas a 
càrrec de Maria 
Sevilla 

15.04.2020 225 152 377 

Joves autores a 
càrrec de Meritxell 
Matas 

16.04.2020 139 125 264 

 

Xifres totals: 

 

 

 

Activitat ajornada. Xifres  

Hem vist convenient quantificar les xifres de l’activitat ajornada amb motiu de la pandèmia a 
partir de les reserves que teníem fetes del mes de març al mes de setembre, i que no hem 
pogut acabar de tirar endavant. Cal tenir present que durant el març molts centres no havien 
fet la reserva però estaven pendents de trobar una data de cara als propers mesos i que, per 
descomptat, no s’ha pogut portar a terme. 

Rutes literàries reservades, però no fetes (posem el nombre d’usuaris que en el seu moment 
ens apareix a la reserva).  

Usuaris     

Educació primària 184 4 escoles Diversos grups per centre 

Educació secundària 352 6 centres Diversos grups per centre 

Altres: particulars, educació 

superior... 

290 8 reserves Diversos col·lectius i grups 

    

Total 826   

 

Públic presencial: 989 persones 

Públic vídeos digitals (no es tenen en compte les interaccions a les xarxes socials): 9.663 
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Tallers reservats, però no fets (posem el nombre d’usuaris que en el seu moment ens apareix a 
la reserva). 

Usuaris     

Educació primària 336 8 escoles Diversos grups per centre 

Educació secundària 176 3 centres Diversos grups per centre 

Altres: particulars, educació 

superior... 

26 2 reserves Diversos col·lectius i grups 

    

Total 538   

 

Patronat, recursos humans i gestions administratives  

Reunions del Patronat de la Fundació Miquel Martí i Pol: 

• Reunió de Patronat de la Fundació Miquel Martí i Pol (17.03.2020). Mitjançant zoom.  

• Reunió de Patronat de la Fundació Miquel Martí i Pol (22.10.2020). Mitjançant zoom. 

• Reunió de Patronat de la Fundació Miquel Martí i Pol (21.12.2020). Mitjançant zoom. 

Convenis: 

Aprovació de la pròrroga del conveni entre la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Roda de 
Ter i la Fundació Miquel Martí i pol en el ple de Diputació del dia 17 de desembre de 2020.  

El conveni entre les tres institucions es va formalitzar l’octubre de 2016 amb una durada quatre 

anys. El dia 17 de desembre se’n va aprovar la pròrroga per a quatre anys més (2021-2024). 

La Diputació de Barcelona és propietària del llegat del poeta Miquel Martí i Pol en virtut del con-

tracte efectuat a Vic l’11 d’octubre de 2003 amb Miquel Martí i Pol i Montserrat Sans. El con-

veni manifesta el compromís sobre la constitució del dret real d’usdefruit del llegat del po-

eta Miquel Martí i Pol per part de la Diputació de Barcelona a favor de la Fundació que porta el 

seu nom perquè el gestioni i el doni a conèixer. 

El conveni prorrogat determina les aportacions econòmiques de la Diputació a la Fundació en el 

termini de quatre anys (60.000€ el 2021 i 50.000€ els anys 2022, 2023 i 2024), en una totalitat 

de 210.000€, i amb el compromís de dissenyar les línies d’actuació de col·laboracions futures. 

Durant aquests quatre anys de conveni des de la Fundació Miquel Martí i Pol s’ha treballat de 

forma intensa per oferir al públic un lloc d’acollida d’activitats i una seu museïtzada des de la 

qual es dona a conèixer la vida i obra de Miquel Martí i Pol així com el context cultural i social de 

la segona meitat del segle XX. Endemés, dia a dia es treballa perquè la Fundació sigui un ens de 

referència de la gestió del patrimoni literari català. 

Apartat web amb l’explicació: http://miquelmartiipol.cat/noticies/diputacio-barcelona-renova-
confianca-fundacio-miquel-marti-pol/ 

Cursos fets pel personal de la Fundació: 

- ‘Què ha de saber el patró d’una Fundació per accedir al seu càrrec de forma 
responsable’ (02.2020). Impartit: Coordinadora Catalana de Fundacions. Ha fet el curs 
Montse Caralt Sagalés.  

http://miquelmartiipol.cat/noticies/diputacio-barcelona-renova-confianca-fundacio-miquel-marti-pol/
http://miquelmartiipol.cat/noticies/diputacio-barcelona-renova-confianca-fundacio-miquel-marti-pol/
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- ‘Com elaborar un pressupost a la fundació’ (16.12.2020). Impartit: Coordinadora 
Catalana de Fundacions. Ha fet el curs Montse Caralt Sagalés. 

- ‘Comunicació a les xarxes socials i igualtat de gènere’ (02.12.2020). Impartit per: Servei 
de desenvolupament empresarial de la Generalitat de Catalunya’. Curs fet per Anna 
Miralpeix.  

- Formació PRL: coronavirus. Formació impartida el maig per Eix Prevenció a Anna 
Miralpeix Llobet i Montse Caralt Sagalés. 
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Campanyes de Mailchimp 2020 

 

Assumpte Data Audiènci
a 

Obe
rts 

Clics enllaç 

Presentació Llibre 
«202 Veus»   
 

20/01/2020 General* 162 16 https://mailchi.mp/894f60616f36/presentaci-del-llibre-qu-tha-
ensenyat-la-vida-202-veus 

Canvi de data 
presentació llibre 
«Què t'ha ensenyat 
la vida? 202 veus» 
 

24/01/2020 General 143 9 https://mailchi.mp/ba3c3c218712/atenci-canvi-de-data-presentaci-
del-llibre-qu-tha-ensenyat-la-vida-202-veus 

Premi ARC de 
narrativa infantil i 
juvenil 2020 

19/02/2020 Escoles 
Osona** 

23 0 https://mailchi.mp/169ddea8e439/premi-arc-de-narrativa-infantil-i-
juvenil-2020-noves-dates 

Properes activitats 
març 2020 

24/02/2020 General 149 31 https://mailchi.mp/99fc43e9cd0b/properes-activitats 

Propostes per 
aquests dies de 
confinament 

18/03/2020 General 147 20 https://mailchi.mp/4f42df7f0c83/propostes-per-a-aquests-dies-de-
confinament 

Propostes per 
aquests dies de 
confinament 

18/03/2020 Escoles*  311 66 https://mailchi.mp/e195c843fdfd/propostes-per-a-aquests-dies-de-
confinament-2715845 

I Cicle de 
confinament 

26/03/2020 General 179 31 https://mailchi.mp/6115d42ce2a3/i-cicle-de-confinament-sobre-
autors-i-autores 

I Cicle de 
confinament 

26/03/2020 Escoles 304 28 https://mailchi.mp/df84aee4402d/i-cicle-de-confinament-sobre-
autors-i-autores-2718654 

https://mailchi.mp/894f60616f36/presentaci-del-llibre-qu-tha-ensenyat-la-vida-202-veus
https://mailchi.mp/894f60616f36/presentaci-del-llibre-qu-tha-ensenyat-la-vida-202-veus
https://mailchi.mp/ba3c3c218712/atenci-canvi-de-data-presentaci-del-llibre-qu-tha-ensenyat-la-vida-202-veus
https://mailchi.mp/ba3c3c218712/atenci-canvi-de-data-presentaci-del-llibre-qu-tha-ensenyat-la-vida-202-veus
https://mailchi.mp/169ddea8e439/premi-arc-de-narrativa-infantil-i-juvenil-2020-noves-dates
https://mailchi.mp/169ddea8e439/premi-arc-de-narrativa-infantil-i-juvenil-2020-noves-dates
https://mailchi.mp/99fc43e9cd0b/properes-activitats
https://mailchi.mp/4f42df7f0c83/propostes-per-a-aquests-dies-de-confinament
https://mailchi.mp/4f42df7f0c83/propostes-per-a-aquests-dies-de-confinament
https://mailchi.mp/e195c843fdfd/propostes-per-a-aquests-dies-de-confinament-2715845
https://mailchi.mp/e195c843fdfd/propostes-per-a-aquests-dies-de-confinament-2715845
https://mailchi.mp/6115d42ce2a3/i-cicle-de-confinament-sobre-autors-i-autores
https://mailchi.mp/6115d42ce2a3/i-cicle-de-confinament-sobre-autors-i-autores
https://mailchi.mp/df84aee4402d/i-cicle-de-confinament-sobre-autors-i-autores-2718654
https://mailchi.mp/df84aee4402d/i-cicle-de-confinament-sobre-autors-i-autores-2718654
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I Cicle de 
confinament 
(ampliat) 

06/04/2020 General  161 39 https://mailchi.mp/d20cb641f542/i-cicle-de-confinament-sobre-
autors-i-autores-2721966 

I Cicle de 
confinament 
(ampliat) 

06/04/2020 Escoles 260 17 https://mailchi.mp/27338aa430de/i-cicle-de-confinament-sobre-
autors-i-autores-2721950 

Promoció a la 
creació 2020 

17/04/2020 General 180 29 https://mailchi.mp/9e7c9618b276/premis-literaris-2020 

Promoció a la 
creació 2020 

15/04/2020 Escoles 217 5 https://mailchi.mp/43ee5f1cd9db/premis-literaris-2020 

Sessions virtuals de 
la Fundació Miquel 
Martí i Pol 

30/04/2020 General 159 0 https://mailchi.mp/978402950bf9/sessions-virtuals-de-la-fundaci-
miquel-mart-i-pol 

Sessions virtuals de 
la Fundació Miquel 
Martí i Pol 

30/04/2020 Escoles 154 1 https://mailchi.mp/c84871eb0967/sessions-virtuals-de-la-fundaci-
miquel-mart-i-pol-2728614 

Cicle de poemes 
comentats 

08/06/2020 General 138 18 https://mailchi.mp/71bd8e86c38b/i-cicle-de-confinament-sobre-
autors-i-autores-2769394 

Cicle de poemes 
comentats 

08/06/2020 Escoles 
de 
secundàr
ia*** 

31 6 https://mailchi.mp/d28a05c8dde1/i-cicle-de-confinament-sobre-
autors-i-autores-2769802 

Novetats bases 
Premi ARC 2020 

08/06/2020 Escoles 
Osona 

18 1 https://mailchi.mp/11417e909ec6/i-cicle-de-confinament-sobre-
autors-i-autores-2769806 

Activitats d'estiu 
Fundació Miquel 
Martí i Pol 

15/07/2020 General 83 40 https://mailchi.mp/ab2c0076a826/activitats-destiu-fundaci-miquel-
mart-i-pol  

https://mailchi.mp/d20cb641f542/i-cicle-de-confinament-sobre-autors-i-autores-2721966
https://mailchi.mp/d20cb641f542/i-cicle-de-confinament-sobre-autors-i-autores-2721966
https://mailchi.mp/27338aa430de/i-cicle-de-confinament-sobre-autors-i-autores-2721950
https://mailchi.mp/27338aa430de/i-cicle-de-confinament-sobre-autors-i-autores-2721950
https://mailchi.mp/9e7c9618b276/premis-literaris-2020
https://mailchi.mp/43ee5f1cd9db/premis-literaris-2020
https://mailchi.mp/978402950bf9/sessions-virtuals-de-la-fundaci-miquel-mart-i-pol
https://mailchi.mp/978402950bf9/sessions-virtuals-de-la-fundaci-miquel-mart-i-pol
https://mailchi.mp/c84871eb0967/sessions-virtuals-de-la-fundaci-miquel-mart-i-pol-2728614
https://mailchi.mp/c84871eb0967/sessions-virtuals-de-la-fundaci-miquel-mart-i-pol-2728614
https://mailchi.mp/71bd8e86c38b/i-cicle-de-confinament-sobre-autors-i-autores-2769394
https://mailchi.mp/71bd8e86c38b/i-cicle-de-confinament-sobre-autors-i-autores-2769394
https://mailchi.mp/d28a05c8dde1/i-cicle-de-confinament-sobre-autors-i-autores-2769802
https://mailchi.mp/d28a05c8dde1/i-cicle-de-confinament-sobre-autors-i-autores-2769802
https://mailchi.mp/11417e909ec6/i-cicle-de-confinament-sobre-autors-i-autores-2769806
https://mailchi.mp/11417e909ec6/i-cicle-de-confinament-sobre-autors-i-autores-2769806
https://mailchi.mp/ab2c0076a826/activitats-destiu-fundaci-miquel-mart-i-pol
https://mailchi.mp/ab2c0076a826/activitats-destiu-fundaci-miquel-mart-i-pol
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Presentació de 
«Dies hàbils» 

27/07/2020 General 129 4 https://mailchi.mp/b601aecf1f3c/presentaci-i-tertlia-potica-sobre-
dies-hbils-premi-de-poesia-miquel-mart-i-pol-2019 
 

 

Oferta educativa 
de la Fundació 
Miquel Martí i Pol 

03/09/2020 Escoles 334 7 https://mailchi.mp/e53028abd16e/ofertaeducativafmmp20 

Conferència de 
J.M. Virgili i visites 
comentades 

24/07/2020 General 149 4  

https://mailchi.mp/8a4a88d916fa/conferncia-de-jm-virgili-i-visites-

comentades 

 
 

Conferència de 
J.M. Virgili i visites 
comentades 

24/07/2020 Escoles 166 0 https://mailchi.mp/2474645a163b/conferncia-de-jm-virgili-i-visites-
comentades-5096106 

Formació educativa 
i noves eines 
digitals (visita 
interactiva i III 
Jornada-Col·loqui) 

07/10/2020 General 145 24 https://mailchi.mp/952968445123/formaci-educativa-i-noves-
eines-digitals 

Formació educativa 
i noves eines 
digitals 

07/10/2020 Escoles 188 3 https://mailchi.mp/adad0d1c6d65/formaci-educativa-i-noves-eines-
digitals-5105306 

Homenatge 
popular digital | 
Jornades Miquel 
Martí i Pol 2020 

14/10/2020 Escoles 142 2 https://mailchi.mp/a6169d20a40c/homenatge-popular-digital-
jornades-miquel-mart-i-pol-2020 

https://mailchi.mp/b601aecf1f3c/presentaci-i-tertlia-potica-sobre-dies-hbils-premi-de-poesia-miquel-mart-i-pol-2019
https://mailchi.mp/b601aecf1f3c/presentaci-i-tertlia-potica-sobre-dies-hbils-premi-de-poesia-miquel-mart-i-pol-2019
https://mailchi.mp/e53028abd16e/ofertaeducativafmmp20
https://mailchi.mp/8a4a88d916fa/conferncia-de-jm-virgili-i-visites-comentades
https://mailchi.mp/8a4a88d916fa/conferncia-de-jm-virgili-i-visites-comentades
https://mailchi.mp/8a4a88d916fa/conferncia-de-jm-virgili-i-visites-comentades
https://mailchi.mp/2474645a163b/conferncia-de-jm-virgili-i-visites-comentades-5096106
https://mailchi.mp/2474645a163b/conferncia-de-jm-virgili-i-visites-comentades-5096106
https://mailchi.mp/952968445123/formaci-educativa-i-noves-eines-digitals
https://mailchi.mp/952968445123/formaci-educativa-i-noves-eines-digitals
https://mailchi.mp/adad0d1c6d65/formaci-educativa-i-noves-eines-digitals-5105306
https://mailchi.mp/adad0d1c6d65/formaci-educativa-i-noves-eines-digitals-5105306
https://mailchi.mp/a6169d20a40c/homenatge-popular-digital-jornades-miquel-mart-i-pol-2020
https://mailchi.mp/a6169d20a40c/homenatge-popular-digital-jornades-miquel-mart-i-pol-2020
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Jornades Miquel 
Martí i Pol 2020 

26/10/2020 General 166 30 https://mailchi.mp/ff901b86e3b7/jornades-miquel-mart-i-pol-2020 

Actualització actes 
Jornades Miquel 
Martí i Pol 2020 

13/11/2020 General 157 22 https://mailchi.mp/94325d8353d8/jornades-miquel-mart-i-pol-
5129190 

*General: Aquest públic té 413 contactes. 388 són subscriptors. Escoles: Aquest públic té 504 contactes. 439 són subscriptors. 

**Escoles d’Osona: 53 contactes. 

***Escoles de secundària: 113 contactes.  

 

Recull de premsa 

     

Titular o títol de 
l’article 

Mitjà  Autor/a Data Enllaç si es disposa 

«Persones cegues 
i turisme». 

El 9 Nou María-José Añía, 
experta en 
accessibilitat 
comunicativa 

20.01.2020 

 

https://mailchi.mp/ff901b86e3b7/jornades-miquel-mart-i-pol-2020
https://mailchi.mp/94325d8353d8/jornades-miquel-mart-i-pol-5129190
https://mailchi.mp/94325d8353d8/jornades-miquel-mart-i-pol-5129190
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«Osonencs al 
llibre Què t’ha 
ensenyat la vida». 

El 9 Nou   17.02.2020 

 
«Posar-se ulleres 
d’escriptora» 

El 9 Nou T.V. 17.02.2020 

 
«La Fundació 
Miquel Martí i Pol 
proposa parlar 
cada dia deu 
minuts sobre un 
autor» 

Osona.com  17.04.2020 https://www.naciodigital.cat/osona/noticia/62877/fundacio/miquel/marti/pol/pr
oposa/parlar/cada/dia/deu/minuts/sobre/autor 

«La Fundació 
Miquel Martí i Pol 
proposa 
microconferència 
a Instagram». 

Canal 
Taronja 
Osona 

 01.04.2020 https://www.youtube.com/watch?v=xQ36Ax1ESKE&feature=youtu.be 

«La Fundació 
Miquel Martí i Pol 
proposa parlar 
cada dia deu 
minuts sobre un 
autor» 

Osona.com  07.04.2020 https://www.naciodigital.cat/osona/noticia/62877/fundacio/miquel/marti/pol/pr
oposa/parlar/cada/dia/deu/minuts/sobre/autor#.XoxqM6F4NlE.whatsapp 

https://www.naciodigital.cat/osona/noticia/62877/fundacio/miquel/marti/pol/proposa/parlar/cada/dia/deu/minuts/sobre/autor
https://www.naciodigital.cat/osona/noticia/62877/fundacio/miquel/marti/pol/proposa/parlar/cada/dia/deu/minuts/sobre/autor
https://www.youtube.com/watch?v=xQ36Ax1ESKE&feature=youtu.be
https://www.naciodigital.cat/osona/noticia/62877/fundacio/miquel/marti/pol/proposa/parlar/cada/dia/deu/minuts/sobre/autor#.XoxqM6F4NlE.whatsapp
https://www.naciodigital.cat/osona/noticia/62877/fundacio/miquel/marti/pol/proposa/parlar/cada/dia/deu/minuts/sobre/autor#.XoxqM6F4NlE.whatsapp
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«La Fundació 
Miquel Martí i Pol 
organitza un cicle 
de confinament 
sobre autors i 
autores» 

El 9 Nou   https://el9nou.cat/video/la-fundacio-miquel-marti-i-pol-organitza-un-cicle-de-
confinament-sobre-autors-i-autores/ 
 

«23 propostes 
culturals de la 
Diputació de 
Barcelona per a 
un Sant Jordi 
confinat» 

Lavanguardia
.com 

 22.04.2020 https://www.lavanguardia.com/encatala/20200422/48662232016/23-propostes-
diputacio-barcelona-santjordi-2020-confinat-brl.html 
 
 

«Itinerari literari 
a Roda de Ter» 

MésOsona  20.07.2020 

 
«Les jornades 
Miquel Martí i Pol 
seran en format 
digital per la 
Covid-19» 

Naciodigital.
cat 

 05.11.2020 https://www.naciodigital.cat/osona/noticia/64605/jornades-miquel-marti-pol-
seran-format-digital-covid-19 
 

«Bases 4t premi 
il·lustració de 
poesia miquel 
martí i pol 2020» 

   https://fundacioacm.cat/2020/02/07/bases-4t-premi-il%C2%B7lustracio-de-
poesia-miquel-marti-i-pol/ 
 

https://el9nou.cat/video/la-fundacio-miquel-marti-i-pol-organitza-un-cicle-de-confinament-sobre-autors-i-autores/
https://el9nou.cat/video/la-fundacio-miquel-marti-i-pol-organitza-un-cicle-de-confinament-sobre-autors-i-autores/
https://www.lavanguardia.com/encatala/20200422/48662232016/23-propostes-diputacio-barcelona-santjordi-2020-confinat-brl.html
https://www.lavanguardia.com/encatala/20200422/48662232016/23-propostes-diputacio-barcelona-santjordi-2020-confinat-brl.html
https://www.naciodigital.cat/osona/noticia/64605/jornades-miquel-marti-pol-seran-format-digital-covid-19
https://www.naciodigital.cat/osona/noticia/64605/jornades-miquel-marti-pol-seran-format-digital-covid-19
https://fundacioacm.cat/2020/02/07/bases-4t-premi-il·lustracio-de-poesia-miquel-marti-i-pol/
https://fundacioacm.cat/2020/02/07/bases-4t-premi-il·lustracio-de-poesia-miquel-marti-i-pol/
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«Visca Miquel 
Martí i Pol» 

Núvol.com Laura Lázaro Prat 10.11.2020 https://www.nuvol.com/agenda/visca-miquel-marti-i-pol-133966 
 

«La casa groga 
del poeta» 

Catorze.cat   https://www.catorze.cat/noticia/14921/casa-groga-poeta 

 

«Celebrar Martí i 
Pol, malgrat tot» 

Catorze.cat   https://www.catorze.cat/noticia/14923/celebrar-marti-pol-malgrat-tot 

 

«El casal cívic 
participa en les 
Jornades Miquel 
Martí i Pol 2020» 

Setmanari 
Torelló 

A.C. 23.11.2020 

 
 

 

 

 

 

https://www.nuvol.com/agenda/visca-miquel-marti-i-pol-133966
https://www.catorze.cat/noticia/14921/casa-groga-poeta
https://www.catorze.cat/noticia/14923/celebrar-marti-pol-malgrat-tot
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Montse Caralt Sagalés 
Directora de la Fundació Miquel Martí i Pol 
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