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Presentació 
 

El present document és una memòria de les activitats realitzades per la Fundació Miquel 
Martí i Pol durant l’any 2017. La institució emergent ha fet el seu primer any de 
recorregut des que es va dotar d’estructura professional.  
 
En relació als acords que permetran la consolidació de la institució, cal destacar 
l’addenda al conveni signat entre la Fundació Miquel Martí i Pol, la Diputació de 
Barcelona i l’Ajuntament de Roda de Ter, així com la finalització del projecte 
arquitectònic per a la construcció de la seu al carrer Costa del Ter de Roda de Ter.  

En el balanç de l’activitat s’ha treballat per posar les bases de l’oferta literària així com 
del posicionament i la visibilització de la seva tasca a les plataformes digitals. 

Al llarg de l’any s’han organitzat activitats que han rebut la concurrència de més de 
dues mil persones amb una crida encara incipient. És rellevant remarcar, també, que els 
actes de la Fundació Miquel Martí i Pol han mobilitzat cap a una trentena d’entitats del 
teixit associatiu català. Pel que fa l’impacte a la ciutadania, resultant del treball en la 
marca literària i en la comunicació digital, i al posicionament de la institució com a 
òrgan gestor en relació l’autor, s’afirma que la tasca de la Fundació Miquel Martí i Pol 
ha aconseguit arribar a un ventall més ampli de la ciutadania. En concreció, el nombre 
de visites a l’espai web ha estat de cinquanta mil usuaris (Font CDMON); xifra que 
demostra l’interès en els objectius de la fundació i, al seu torn, la recepció que ha tingut 
la feina feta durant el transcurs del 2017. Emperò, s’ha de remarcar la demanda dels 
assistents per visitar un espai museïtzat que, per una banda, permeti conèixer la vida i 
l’obra de l’autor i, per l’altra, comptabilitzi el públic visitant. 

Ha estat d’especial satisfacció el reconeixement de la tasca de la fundació amb el Premi 
LletrA 2017 a projectes digitals de i sobre literatura amb l’aplicació per a tauletes 
mòbils i pissarres digitals «L’univers poètic Miquel Martí i Pol» que atorga la 
Universitat Oberta de Catalunya i la Fundació Prudenci Bertrana. 

Per acabar, quant a conclusions, s’evidencia la necessitat de consolidar l’estructura 
professional de treball pel que fa l’equip de gestió cultural, atesa la manca de personal i 
el propòsit d’aquesta institució.  
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Llegat Miquel Martí i Pol 

Exposició del llegat Miquel Martí i Pol 

Durant tot l’any 2017 l’Espai Miquel Martí i Pol de la Biblioteca Bac de Roda ha 
presentat una exposició de manuscrits i mecanoscrits originals que mostra el procés de 
creació de l’obra poètica de l’autor. Aquesta mostra ha entrat a formar part d’un dels 
punts de la ruta literària Miquel Martí i Pol, el qual pretén conscienciar l’usuari que la fa 
de la importància de mantenir i preservar el llegat literari d’un autor.  

Consultes del llegat 

Consulta de diversos poemes originals (l’estudiós Jordi Berenguer). 
Consulta de diverses fotografies (Grup Enciclopèdia Catalana). 
Consulta de diverses fotografies (Osona Turisme). 

Convenis 

Modificació del conveni amb la Diputació de Barcelona amb motiu de la revisió 
dels seus pactes i l’adaptació a les previsions de la Llei 40/2015 

El 26 d’octubre de 2017 el Ple de la Diputació de Barcelona va adoptar un acord 
d’aprovació d’una addenda al conveni de l’any 2016 entre la Diputació de Barcelona, 
l’Ajuntament de Rosa de Ter i la Fundació Miquel Martí i Pol. L’addenda s’encarna 
amb els punts següents:  
 

o Compromís sobre la constitució del dret real d’usdefruit del llegat del poeta per 
part de la Diputació de Barcelona a favor de la Fundació Miquel Martí i Pol. 

o Determinació de les aportacions econòmiques de la Diputació de Barcelona 
(2017-2020). 

o Compromís de dissenyar les línies d’actuació i de col·laboració futura entre 
ambdues institucions en ordre a la viabilitat de funcionalment i 
desenvolupament futurs de la fundació.  

 
El 4 de desembre de 2017 el Diputat delegat de cultura de la Diputació de Barcelona, Sr. 
Joan Josep Puigcorbé, el President de la Fundació Miquel Martí i Pol, Sr. Albert Serra, i 
la secretària de l’Ajuntament de Roda de Ter van signar l’addenda al conveni. 
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D’acord amb els compromisos acordats al conveni de 2016, el gener de 2017 es va 
constituir la Comissió d’Estudi i Seguiment entre patrons de la Fundació Miquel Martí i 
Pol, representants de l’Ajuntament de Roda de Ter i membres designats per la Diputació 
de Barcelona, i es va portar a terme la primera reunió. El 4 de desembre de 2017 es va 
efectuar la segona reunió. 

 
A més d’aquest conveni, s’han efectuat reunions i s’ha treballat per la signatura de nous 
convenis de col·laboració amb d’altres entitats amb l’objectiu que el resultat es 
materialitzi l’any 2018.  

Mecenatge privat 
 
Durant el 2017s’ha acabat d’elaborar el Dossier de mecenatge privat, un estudi que 
dóna a conèixer les línies estratègiques de la Fundació Miquel Martí i Pol, les diverses 
formes de col·laboració entre empreses i l’entitat sense ànim de lucre, així com les 
àmplies possibilitats de sinergies que es poden establir entre institucions públiques i 
privades. Així mateix, amb l’estudi en mà, s’han efectuat diverses visites a institucions i 
empreses en la línia de recerca de mecenatge privat. 

Pla estratègic 

Es disposa d’un Pla estratègic per als futurs vuit anys de la Fundació Miquel Martí i Pol 
en què es defineixen les línies a seguir per l’assoliment dels seus objectius.  
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Equip humà 
 
Mercè Franquesa, arxivera i bibliotecària encarregada de la catalogació del Fons Miquel 
Martí i Pol, ha estat de baixa maternal tot l’any. La baixa ha estat substituïda durant 
setze setmanes per la bibliotecària Sònia Martínez, que ha efectuat tasques d’atenció al 
públic, ha fet una immersió en la vida i obra del poeta i ha fet rutes literàries dirigides a 
les escoles i ha participat activament en l’organització de les activitats portades a terme 
durant el període. 

El mes d’agost es va fer efectiva la contractació per deu hores la setmana de la gestora 
cultural Mireia Munmany. Munmany té el títol de Doctora en Traducció, Gènere i 
Estudis Culturals (Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya), el Màster en 
Gestió Cultural (Universitat de Barcelona) i és llicenciada en Periodisme. 

Així, doncs, a partir del mes d’agost de 2017 la Fundació Miquel Martí i Pol va comptar 
amb una estructura de gestió composta per la direcció (3/4 de jornada), direcció adjunta 
(no remunerada i de reunions esporàdiques) i de gestió cultural (1/4 de jornada). 

 

Creació d’una borsa de treball 

La demanda de rutes literàries per part de centres escolars ha obligat a replantejar 
l’organització de les persones que guien les activitats. Vista la manca de personal i la 
necessitat de tenir a disposició persones formades, la Fundació Miquel Martí i Pol ha 
iniciat la creació d’una borsa de treball. Amb aquesta voluntat, el mes de maig es va 
obrir una convocatòria oberta per a persones que tinguessin ganes de portar a terme els 
tallers i la ruta literària. Es van presentar un total de 17 interessats i es va efectuar una 
entrevista a cada una. A més d’un dossier i del material per fer la ruta, la fundació va 
portar a terme un curs d’iniciació que es va obrir a tothom. A finals d’any una de les 
persones ha iniciat l’activitat. La creació d’una borsa de treball és el primer pas per 
consolidar un equip de personal format.  
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Infraestructures i conservació 
 

Seu de la Fundació Miquel Martí i Pol i Casa Museu Miquel Martí i Pol 

 

   
 
 
S’ha iniciat la recuperació de la casa del carrer de la Costa del Ter, número 15 de Roda 
de Ter, on el poeta es va instal·lar quan es va casar per primera vegada. L’edifici és 
propietat de l’Ajuntament de Roda de Ter des de 2006. La Fundació Miquel Martí i Pol 
i l’Ajuntament de Roda de Ter es proposen potenciar la figura de l’autor a través d’un 
espai que l’expliqui la figura del lletrat i que serveixi com a punt de referència i de 
partida del seu itinerari vital.  

El pla d’actuacióefectuat és el següent: 
• Enderroc de la teulada malmesa de les cases del carrer Costa del Ter (finals de 

2016).  
• Enderroc de les parets interiors malmeses de les cases del carrer Costa del Ter 

(finals de 2016). 
• Construcció de la nova teulada de les cases del carrer Costa del Ter mitjançant 

encavallades de fusta, entrebigat de fusta, panells de fusta reciclada, aïllaments i 
teula ceràmica. Les barbacanes perimetrals sobresurten uns 40 cm i són fetes 
amb colls de fusta massissa (2017). 

• Instal·lació de canals i baixants d’alumini de color fosc per a la recollida d’aigua 
pluvial (2017). 

• Redacció del projecte arquitectònic de la seu de la fundació (2017). 

• Aprovació del projecte arquitectònic de la seu de la fundació per part de 
l’Ajuntament de Roda de Te (2017). 

• Licitació d’obres de la seu de la fundació (2017). 
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Donacions i adquisicions 
 
Còpia d’una carta de Miquel Martí i Pol al cantautor Lluís Llach 
 
Montserrat Sans, vídua del poeta, ha fet donació d’una còpia d’una carta de Miquel 
Martí i Pol a Lluís Llach a la Fundació Miquel Martí i Pol. El document passa a 
conservar-se al Fons Miquel Martí i Pol.   
 

Taula i cadira pertanyent al poeta 
 
Montserrat Sans, vídua del poeta, ha donat una taula i una cadira que van pertànyer a  
Miquel Martí i Pol a la fundació amb la voluntat que formin part d’una exposició futura. 
L’Associació Amics de Miquel Martí i Pol s’ha fet càrrec de la restauració d’aquests 
béns mobles.  

Calaixera 
 
L’Ajuntament de Roda de Ter ha posat en disposició de la Fundació Miquel Martí i pol 
una calaixera que formava part dels mobles de la fàbrica Tecla Sala, anomenada «la 
blava», amb la voluntat de conservar-lo i amb l’objectiu de brindar-lo per a una 
exposició futura. Aquest moble resta pendent de restaurar. 

Llibres 
 
La Fundació Miquel Martí i Pol ha adquiritcent cinquanta exemplars de Miquel Martí i 
Pol recitat per Ramon Martí i Pol icent exemplars de Petita Història de Miquel Martí i 
Pol a l’Editorial Mediterrània per motiu de descatalogació. També ha comprat disset 
exemplars de Tant de gust... Senyor Miquel Martí i Pol a Publicacions de l’Abadia de 
Montserrat. 
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Activitats 

L’estenedor de paraules 

L’activitat «L’estenedor de paraules» s’ha organitzat per a alumnes de primària de les 
escoles Emili Teixidor i Mare de Déu del Sòl del Pont de Roda de Ter amb la intenció 
d’apropar els infants al poeta. Ha estat una activitat molt ben acollida per les escoles 
mencionades. Els alumnes d’ambos centres van descobrir un estenedor amb més de tres-
centes cartolines de colors amb paraules impreses per una banda i la definició 
corresponent a l’altra. Els alumnes van triar un mot que els va cridar l’atenció i que 
després van fer servir com a punt de partida per crear un poema propi.  

Miquel Martí i Pol versejava sovint amb la idea que «el temps penja de múltiples 
agulles». A vegades aquestes agulles no són de rellotge, són les d’estendre la roba. En el 
fragment del poema «Diré el que dic» el mateix autor descrivia l’activitat que portada a 
terme. 

...I penjaré les frases 
amb agulles a totes les finestres 
que donen al carrer. I els mots cauran 
a poc a poc a terra, i algun dia, 
anys a venir potser, hi haurà un marrec, 
esburbat i procaç, que els collirà 
i els cridarà per joc, enmig del joc, 
als seus companys, a guisa de consigna.  

«Diré el que dic». La pell del violí (1972-1973) 

 

 
El diumenge 23 d’abril, la Fundació Miquel Martí i Pol va muntar un estenedor gegant a 
la plaça Major de Roda de Ter en el qual els nens i nenes de les dues escoles van trobar-
hiesteses les fotocòpies de les seves creacions literàries. Els alumnes les van passar a 
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llegir amb veu alta i en van recollir una còpia que van regalar als seus familiars amb 
motiu de la diada de Sant Jordi. 
 

 
 
Acabada l’activitat, la Fundació Miquel Martí i Pol va fer arribar una carta adreçada als 
alumnes de les escoles per agrair la col·laboració i per animar-los a seguir 
ambl’escriptura depoemes.  
En aquesta activitat van participar 100 alumnes. 

Recital i presentació del monogràfic Feliu Formosa 

Reduccions. Revista de poesia és una publicació fundada l’any 1977 per Lluís Solà, 
Segimon Serrallonga, Antoni Pous, Jordi Sarrate, Ricard Torrents i Miquel Martí i Pol. 
Fruit d’aquest lligam natural, i dels objectius de la fundació, es va organitzar un recital 
al Jardí de la fàbrica La Blava. Es va fer el dijous 22 de juny, a les 7 del vespre, i es va 
presentar el número 108, un monogràfic dedicat a Feliu Formosa. Van intervenir: 
Montse Caralt, en nom de la fundació, Francesc Codina, director de la revista, Ramon 
Farrés, coordinador del volum, Josep M. Sala-Valldaura, que va parlar sobre la relació 
de Formosa amb Martí i Pol, i el mateix Feliu Formosa. Van recitar Cinta Massip, 
Jaume Galmés i Xevi Pujol. Van assistir a l’acte  70 persones.  
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Miquel Martí i Poli Lluís Llach doctors Honoris Causa per la UdG 

La Fundació Miquel Martí i Pol ha actuat com a intermediària entre la Universitat de 
Girona i la família del poeta per a l’acte d’atorgament de la medalla de doctor Honoris 
Causa a títol pòstum que va desenvolupar-se a l’Aula Magna Modest Prats, l’església de 
Sant Domènec, el dia 20 d’octubre. 

La Dra. Margarida Casacuberta i el Dr. Joan de la Creu Godoy, la padrina de Martí i Pol 
i el padrí de Llach, van llegir l’elogi dels mèrits dels candidats. Casacuberta va destacar 
que Miquel Martí i Pol mai no va entendre la poesia com un refugi o com un joc, sinó 
com un combat, implicat en cos i ànima. En va repassar la vida, biografia i implicació 
de la malaltia amb l'obra poètica. Seguidament, el rector de la Universitat de Girona, el 
Dr. Sergi Bonet Marull, va lliurar la medalla i el diploma a la filla de Miquel Martí i 
Pol, Mariàngels Martí, com a investidura a títol pòstum. Mariàngels Martí va ser 
l’encarregada d’elaborar i llegir el discurs sobre el seu pare. 

 

Formació organitzada per la fundació 

Curs «Ruta literària Miquel Martí i Pol» 

Els dies 14, 15 i 16 de setembre es van fer les sessions de formació sobre la ruta literària 
Miquel Martí i Pol amb la participació d’11 persones. El curs va durar 10 hores i es va 
desenvolupar durant dues tarda i el matí del dissabte. Van obrir el curs Roger Canadell i 
Montse Caralt, director adjunt i directora de la fundació, amb una presentació de la vida 
i obra de l’autor. En l’inici de la sessió es va repartir un dossier de lectures i un resum 
de la biografia de l’autor per a cada participant. Durant la segons sessió, l’actriu i 
rapsoda Montse Rodríguez va donar eines i recursos per recitar poemes en veu alta. 
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Finalment, l’última sessió va transcórrer per tots els punts de la ruta literària de Roda de 
Ter, fent les parades i les explicacions corresponents. 

 

Sessió tècnica «Com i què treballar amb l’app L’univers poètic de Miquel Martí i 
Pol a l’escola» 

Dimecres 5 d’abril es va portar a terme una sessió tècnica sobre com i per què utilitzar 
l’aplicació a les escoles. Es va fer a una aula cedida per l’Escola Mare de Déu del Sòl 
del Pont de Roda de Ter. Van iniciar la jornada Roger Canadell i Montse Caralt amb la 
presentació del vídeo «La literatura com a eina de socialització de l’infant», que es 
posava feia visible es mesos de feina de gravació. Seguidament, Vanesa Amat, 
professora de Didàctica de la Literatura Infantil (UVic-UCC), va fer una ponència sobre  
«La literatura a l’escola d’avui», experta que va remarcar la importància de la lectura de 
literatura de qualitat per a l’aprenentatge dels infants. La van rellevar els mestres de 
l’Escola Emili Teixidor de Roda de TerLaura Gutiérrez i Avelina Vallejo amb una 
explicació de l’experiència didàctica del centre educatiu amb l’aplicació. Assumpta 
Cunill i Carles Berruezo, mestres de l’Escola Mare de Déu del Sòl del Pont també van 
explicar les experiències didàctiques amb l’eina digital i van donar idees de com 
utilitzar-la amb infants de primària. Finalment, va tancar la sessió Lluís Vergés de 
l’empresa Dadà Comunica que ha programat l’aplicació amb aclariments tècnics i 
informàtics per a l’ús de l’app a les pissarres digitals i a les tauletes mòbils. En la sessió 
tècnica van assistir 43 persones moltes de les quals eren mestres d’escola de primària i 
alumnes de Grau de Mestre d’Educació Infantil i Primària.  
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Jornades Miquel Martí i Pol 
 
El passat mes de novembre es van celebrar, un any més, les Jornades Miquel Martí i Pol 
que van servir per commemorar els catorze anys de la mort del poeta de Roda de Ter. 
Les diverses activitats portades a terme es van adequar a la finalitat de la Fundació, de 
contribuir a la consolidació del llegat cultural, educatiu i social de Miquel Martí i Pol. 
Unes jornades que, com s’exposarà a continuació, van venir marcades per la seva 
transversalitat, la creació de sinèrgies i l’ampliació d’escenaris, una mostra del caràcter 
nacional del poeta de Roda de Ter.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Transversalitat de les activitats: Les #JMMP van incloure actes de diversa 

tipologia i per a públics diversos. Actes festius de caire popular, actes culturals 
destinats a descobrir la figura del poeta a un públic generalista, actes acadèmics, 
actes que fomenten la creació literària i cultural contemporània i actes d’homenatge 
a la paraula. 
 

• Creació de sinergies: Les #JMMP són possible gràcies al treball de moltes 
persones i de diverses entitats i institucions. Més de 30 entitats ho han fet possible: 
Escola Mare de Déu del Sòl del Pont, Escola Emili Teixidor, Institut de Roda de 
Ter, Biblioteca Bac de Roda, Ajuntament de Roda de Ter, Ajuntament de Vic, 
Ajuntament de Tavèrnoles, Associació ARC de comerciants de Roda de Ter, Escola 
Municipal de Música El Faristol, l’Ateneu de Vic, l’Anteneu Barcelonès, la 
Universitat de Vic-UCC, el Museu L’Esquerda, Reduccions. Revista de poesia, 
Pagès Editors, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Espais Escrits, la 
coordinadora de l’ANC de Roda de Ter, voluntaris pel Referèndum, l’Associació 
d’Amics de Miquel Martí i Pol, Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, 
Celler Vall Llach, Celler Més que Paraules, Consell Comarcal d’Osona, Societat 
Catalana de Llengua i Literatura, etc. A més de comptar amb una vintena d’artistes. 

 

• Ampliació d’escenaris: Si Miquel Martí i Pol és un poeta nacional, és lògic que les 
#JMMP vagin teixint un engranatge de sinergies i ampliïn espais i territoris per tal 
de visualitzar-lo més enllà de Roda de Ter, la seva petita pàtria. Les #JMMP han 



Memòria 2017 
 

 

arribat a Barcelona i Vic, 
Miquel Martí i Pol com a paraigua i referent, és obvi que recordem també poetes 
com Pilar Cabot, que ens va deixar el passat mes de maig del 2017.

 
En relació a la marca de les Jornades Miquel Martí 
d’un programa, la creació d’un logo i la creació d’unes lletres que van ser presents en 
els diversos actes organitzats. Els tres elements gràfics van reforçar a nivell visual la 
jornada facilitant la creació de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amb motiu de la gran manifestació proposada per Òmnium i l’ANC pel dia 11 de 
novembre a les 5 de la tarda, es van anul·lar els
La presentació del llibre Ulls de glaç
nova data, mentre que l'acció poètica de Guillem Ramisa i Guillem Roma es va acabar 
celebrant el diumenge dia 19 a les 19h al Teatre Eliseu de Roda de Ter.
Tampoc es va poder comptar amb la presència de
conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya, exiliat a Bèlgica. I en els diversos 
actes es van reservar cadires buides per a tots els polítics empresonats i exiliats.
 
 

Presentació del llibre Tant de gust... Senyo
Carme Rubio 

 
Les Jornades MMP es van encetar amb la presentació del llibre 
Martí i Pol, publicat per Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Un acte coorganitzat 
amb la Biblioteca Bac de Roda. 
Aguilar, qui va obrir l’acte de la presentació que va comptar amb les autores del volum, 
M. Carme Bernal i Carme Rubio, i de Margarida Tió que va posar veu a la tria de textos 
que es van recitar. 
 
Amb aquesta presentació es va fer evident com Miquel Martí i Pol entra com a clàssic 
català a la col·lecció de lectura fàcil que des de fa uns anys publica Publicacions de 
l’Abadia de Montserrat. Bernal i Rubio van parlar de la importància que té per al país 

arribat a Barcelona i Vic, les capitals, i a Tavèrnoles, perquè si entenem el poeta 
Miquel Martí i Pol com a paraigua i referent, és obvi que recordem també poetes 
com Pilar Cabot, que ens va deixar el passat mes de maig del 2017. 

En relació a la marca de les Jornades Miquel Martí i Pol es vaexternalitzar el disseny 
d’un programa, la creació d’un logo i la creació d’unes lletres que van ser presents en 
els diversos actes organitzats. Els tres elements gràfics van reforçar a nivell visual la 
jornada facilitant la creació de «marca». 
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celebrant el diumenge dia 19 a les 19h al Teatre Eliseu de Roda de Ter.
Tampoc es va poder comptar amb la presència de l’honorable Sr. Lluís Puig i Gordi, 
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tenir a l’abast edicions en formats diversos dels grans autors catalans, tal com succeeix 
en qualsevol cultura normal. 
 
A les pàgines de Tant de gust.. Senyor Martí i Pol el lector hi trobarà la vida d’un 
escriptor compromès amb el seu temps i amb la seva gent. A més, podrà passar-ho bé 
amb una tria de textos que no el deixarà indiferent. Encara ara, ens van recordar Bernal i 
Rubio «quan algú viu un esdeveniment especial i vol expressar el seu sentiment íntim, 
ho fa sovint amb versos d’aquest autor». 
 
La presentació va comptar amb un nombrós públic que va omplir la sala polivalent de la 
Biblioteca Bac de Roda, unes 50 persones, entre les quals hi havia alumnes de 
secundària. L’acte es va cloure recitant plegats «Aquesta remor que se sent…» i 
demanant la llibertat pels presos polítics. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Homenatge popular 

El divendres 10 de novembre va fer-se, al Teatre Eliseu, l’acte d’Homenatge Popular 
que el poble de Roda de Ter dedica al poeta. Es tracta d’una lectura de poemes a càrrec 
dels alumnes de les escoles Emili Teixidor i Mare de Déu del Sòl del Pont, i de l’Institut 
Miquel Martí i Pol, endemés de diverses persones que formen part d’entitats i 
organitzacions de la vila. Va presentar l’acte Cesca Costa, regidora de Cultura. Tot 
seguit, la cantant Clara Marsó va cantar «Cançó de les places del poble». A continuació 
van llegir els poemes «Meditació última», per Helena Mínguez, de la coordinadora de 
l’ANC de Roda i les Masies, «Et deixo un pont de mar blava», per Assumpció 
Presseguer, del grup de Torelló, «L’Elionor», per Núria Dot, «Rita Mirambell», per Pep 
Bas Portet, «Quasi faula», per Sílvia Suriñac, «He heretat l’esperança», per Joan Ribas, 
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«Les quatre banderes», per Joan Escarrabill, i «Aquesta remor que se sent» amb 
interpretació conjunta. Els alumnes de 5è i 6è de primària van llegir «El poble» (Bilal 
Boulalyoun, Marc Alsina i Pol Vila), «No em parleu de somnis» (Raquel Riera i Carla 
Codina), «La sirena» (Andrea Cáceres i Samia Azirar), «Estimada Marta» (Abril Pérez, 
Laia Garrote, Maria Canal i Latifa El Bagrioui) i «L’Elionor» (Pol Navarro, Isaac Vila i 
Èric Font). Els alumnes de 6è de primària de l’Escola Mare de Déu del Sòl del Pont van 
recitar «Estenc la mà» (Iman Tahiri), «El senyal» (CicíliaNardi i Alícia Sanglas), 
«Aquests versos els dic» (Clàudia Tarrés i Ainona Parareda), «La Creació» (Anna 
Toneu, Berta Perdomo, Berta Puigdollers i Jana Gómez), «Sínia» (Laia Canadell i Laia 
Prat) i «Mare, si fos mariner» (Maria Puigneró i Bruna Vidal). Per últim, els alumnes de 
secundària de l’Institut de Roda de Ter van recitar «Les quatre estacions: Primavera» 
(Hind el Founti), «Estiu» (Edgar Resina), «Tardor» (Núria Valls), «Hivern» (Xavier 
Sánxhez), «Pa amb tomàquet» (Arnau Baulenes) i «Avui també». 
 
Durant tot el cap de setmana els assistents als actes van poder contemplar el mural que 
els alumnes de l’escola Mare de Déu del Sòl del Pont van fer, i la maqueta de la fàbrica 
elaborada pels alumnes de l’escola Emili Teixidor.  
 

 

Acte d’homenatge en record al poeta 

Per primer any es va celebrar aquest acte íntim al cementiri de Roda de Ter, on està 
enterrat el poeta. La placeta del cementiri, davant del monòlit en record a Miquel Martí i 
Pol, va ser el punt que va acollir l’escalf del poble. Sense presentacions, amb un silenci 
sincer i amb mirades còmplices arreu, el Quartet de Corda de l’Escola Municipal 
deMúsica El Faristol, amb Júlia Martí, Anna Mayo, Aina Gutiérrez i Nadia Acebal, va 
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obrir l’acte amb la interpretació de Da pacemDomine d’ArvoPärt (1935-). Tot seguit, 
l’Il· ltre. Senyor Joan Josep Puigcorbé, Diputat delegat de Cultura de la Diputació de 
Barcelona, va llegir el poema «Aquesta remor que se sent…», text molt escaient per 
explicar les circumstàncies de llibertat que viu el país. L’aplaudiment que ens va 
escalfar les mans va ser unànime i ens va preparar pel to emotiu de l’acte: 
MariàngelsMartí, filla del poeta, va llegir el poema «Temps venturosos», de Llibre 
d’absències, amb música de clarinet del jovenet Roger Martí, nét de Miquel Martí i Pol. 
El moment era dolç. El Quartat de Corda anunciava el final de l’homenatge amb la 
interpretació d’un fragment d’Art de la Fuga BWV 1080 de J. S. Bach (1685-1750), i 
Montserrat Sans, vídua de l’autor, va fer ofrena d’un ram de 14 roses en record a l’autor 
nacional. 

Acabat l’acte, tots vam poder visitar el nínxol on reposa Miquel Martí i Pol i, 
seguidament, també es va anar a visitar el nínxol del novel·lista Emili Teixidor, rodenc i 
íntim amic de Martí i Pol. 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 

Lliurament dels Premis literaris, artístics i pedagògics amb la presència de l’Il· ltre. 
Senyor Joan Josep Puigcorbé, Diputat delegat de Cultura de la Diputació de 
Barcelona. 

 
Jaume Cases va ser el guanyador de la 33a edició del Premi Miquel Martí i Pol de 
Poesia 2017, un premi dotat amb 2.500 € i la publicació de l’obra a la col·lecció de la 
Biblioteca de la Suda de Pagès editors. Ionqui, l’obra guanyadora, és un recull de 
quaranta poemes en què l’autor reflexiona en clau poètica sobre la generació dels anys 
80 que es va veure atrapada en el món de les drogues, una experiències que Casas va 
veure al seu voltant i que ara ha decidit explicar. El jurat va escollir el guanyador 
d’entre les més de quaranta obres que optaven al premi. El guardó el va recollir de la mà 
de Montserrat Sans, vídua de Martí i Pol, en un acte solemne i ple a vessar que va tenir 
lloc al Teatre Eliseu de Roda de Ter. 
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El 28è Premi ARC de narrativa infantil i juvenil va ser per Laia Prat Godayol amb 
l’obra Kinse i Boure. Li va lliurar el premi la presidenta de l’Associació ARC de 
comerciants de Roda de Ter. 
 
Seguidament, Miquel Torrents, president de la Fundació Antiga Caixa Manlleu, i Jordi 
Bigues, en representació del BBVA, van lliurar el I Premi InstapoemaMMP de 
fotografia i poesia a Manel O. Company, i el I Premi d’Il· lustració de poemes de Miquel 
Martí i Pol a Mireia Mirambell. A partir de la il· lustració guanyadora de Mirambell, la 
Fundació MMP ha creat el calendari Miquel Martí i Pol 2018. 

 

El 5è Premi Sebastià Álvarez al millor treball de Final de Grau de temàtica educativa de 
la Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes de la UVic-UCC es va atorgar ex 
aequo a Imma Gallardo i Antoni Rodríguez pels treballs Adolescència i música. La 
transmissió d’estereotips de gènere i Factors que influeixen en l’adquisició de valors i 
actituds en l’Educació física i l’esport: Comparativa d’un context escolar i 
l’extraescolar a Manresa, respectivament. 

L’11è Premi Emili Teixidor a un projecte de didàctica de la literatura va ser per Anna 
Riera pel projecte CUC (Conta’m un conte). 

Finalment, va tenir lloc la interpretació de la cantata «El poble», amb lletra de Miquel 
Martí i Pol i música de Xavier Baurier, per part d’alumnes i professors de l’Escola 
Municipal de Música El Faristol i Roser Anglada com a narradora. 

Per primera vegada els responsables de lliurar els premis no estaven sobre l’escenari 
sinó que pujaven per a l’ocasió, donant un aire més atractiu i dinàmic al lliurament de 
premis. També es van crear unes lletres per a l’ocasió #JMMP que animaven a parlar de 
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l’acte a través de les xarxes socials i un gràfic informant en tot moment del premi que es 
lliurava i el nom del guanyador, reforçant en imatges, la paraula dita. 
 

 
 
A banda de l’acte en sí, és convenient ressaltar el paper cabdal que tenen els membres 
del jurat dels diversos premis literaris, gent compromesa i professional del camp en 
qüestió. Els juratsdels premis d’enguany van ser:  
 
33è Premi de poesia Miquel Martí i Pol: Anton Carrera, Lluïsa Julià, Roger Canadell i 
Antoni Pladevall.  
1r Premi d’il· lustració de poemes de Miquel Martí i Pol: Natàlia González, Ruth Bau, 
Joan Subirana i Xavier Montero. 
1r Premi InstapoemaMMP: Marc Güell, Jordi Daví, Jaume Coll i Cristina Vilaró. 
11è Premi Emili Teixidor a un projecte de didàctica de la literatura: Mia Güell, M. 
Àngels Verdaguer i Montse Caralt. 
28è Premi ARC de narrativa infantil i juvenil: Montse Verdaguer, Guillem Ramisa i 
Núria Puntí.  
 

Homenatge a la paraula de Lluís Solà 

La Fundació Miquel Martí i Pol va portat a terme un acte, un gest de respecte i 
d’agraïment, al poeta Lluís Solà (Vic, 1940). La pretesa d’aquest homenatge va ser 
dedicar un espai solemne en el marc de les Jornades Miquel Martí i Pol a un autor les 
lletres del qual heretem i, així, dignifiquem el poema de Miquel Martí i Pol «He heretat 
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l’esperança», que diu: «He heretat l’esperança dels pares / i la paciència dels avis / i de 
tots dos / els mots dels quals ara em serveixo per parlar-vos». I continua: «Visc en un 
poble petit, en un país petit, i tanmateix, vull que quedi ben clar, que això que escric ho 
escric per a tothom…». La paraula, les paraules, de Lluís Solà, transmeses amb poemes 
i reflexions, esdevenen des de fa temps mots heretats dels quals el nostre país, la nostra 
gent, se’n pot servir per parlar. Així conservem la llengua i la riquesa que ens ha arribat 
de la nostra tradició literària passada, la usem en el present i la preservem per a les 
futures generacions. Heus aquí la intenció de  l’homenatge en la tarda de tardor del 
diumenge 12 de novembre, en una hora discreta i des d’ara estimada. Aquest 2017 va 
ser el primer any que la Fundació Miquel Martí i Pol va homenatjar a un poeta i ho va 
fer amb una peça simbòlica, feta amb el mateix amor amb què s’ha organitzat la 
vetllada. És una obra de la ceramista Roser Oter, de Tarragona, que representa la relació 
de poesia i vida en un arbre que, com la paraula, arrela fins a les profunditats de 
nosaltres, identifica els paisatges, floreix, es despulla i reneix després d’un incendi. 

Després d’una presentació afectuosa, Lluís Solà va pujar a l’escenari del Teatre Eliseu 
de Roda de Ter a recollir «l’arbre de la paraula», l’obsequi. Tot seguit, el poeta va fer un 
parlament sobre la importància de la paraula, de la poesia, que es va convertir en una 
lliçó magistral per a tots els espectadors. Solà va acabar la seva intervenció amb la 
lectura del poema «El poble» de Miquel Martí i Pol. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amb veu pròpia. Crònica de demà. Accions poètiques 

Una proposta cultural innovadora organitzada des de l’Ajuntament de Vic, l’Ajuntament 
de Tavèrnoles i la Fundació Miquel Martí i Pol que proposen donar a conèixer i/o 
consolidar les joves veus poètiques d’Osona i connectar-les amb les d’arreu dels Països 
Catalans, així com també crear sinergies amb autors i artistes de carrera consolidada. 
Les tres accions poètiques, a Tavèrnoles, Vic i Roda de Ter, es van fer en el marc de les 
Jornades Miquel Martí i Pol ja que la proposta enllaça amb la idea d’entendre Miquel 
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Martí i Pol com un referent i alhora un impuls per a la poesia i a la promoció de la veu 
de joves poetes. 
 
 
Acció poètica amb Raquel Santanera + Maria Sevilla + Marc del Pino + Coloma 
Bertran | Record a Pilar Cabot 
 
El dijous 16 de novembre va tenir lloc a l’Església de Sant Esteve de Tavèrnoles la 
primera de les accions poètiques. En un marc immillorable i d’allò més acollidor, una 
trentena de persones van acudir a la cita on s’intercalava i s’enllaçava música i poesia. 
Les poetes Raquel Santanera i Maria Sevilla van ser les encarregades de recordar a Pilar 
Cabot tot recintant-la, ja que la millor manera de fer-la present és fent que les seves 
paraules sonin i ressonin. Seguidament, tant Santanera com Sevilla es van anar cedint el 
pas per ocupar la tribuna i oferir-nos poesia pròpia, fresca i directa. 
 
Acció poètica: Núria Armengol + Blanca Llum Vidal + Arnau Pons + Rafel Arnal 
Més que paraules: Víctor Sunyol conversa amb els poetes. Brindis 
 
Aquesta acció poètica es va celebrar el divendres 17 de novembre a la Sala Modernista 
del Casino de Vic que amb les cadires dipositades en cercle van deixar net el centre que 
es va convertir en l’espai de creació poètica i escènica dels artistes convidats. Amb una 
posada en escena d’allò més acurada els tres poetes s’anaven intercanviant el rol. 
Mentre un recitava, els altres creaven el so ambient a partir de sentir l’aigua com cau. I 
l’artista es va ocupar de plasmar-hi la seva pintura, entre jocs de llums i ombres. Una 
acció poètica creada per a la ocasió que no va deixar ningú indiferent. 
Seguidament Víctor Sunyol va conversar amb els poetes osonencs que participaven en 
les accions poètiques: Raquel Santanera, Núria Armengol i Guillem Ramisa. El celler 
Més que paraules va oferir una copa de vi a tots els assistents convertint la interessant 
conversa en una vetllada agradable i distesa. 
 
Acció poètica: Guillem Ramisa + Guillem Roma 
 
La darrera de les accions poètiques, celebrada el diumenge 19 de novembre, a causa 
dels esdeveniments polítics, va venir precedida de l’homenatge a la paraula de Lluís 
Solà. En aquesta ocasió, Guillem Ramisa i Guillem Roma van ser capaços de fusionar-
se en un de sol. Música i paraula, paraula i música, de Guillem Ramisa a Guillem Roma 
i de Guillem Roma a Guillem Ramisa. Un espectacle cohesionat que es movia entre un 
recital poètic i un concert, ja que la paraula i la música tenien el mateix protagonisme. 
El públic, molt entregat, va ocupar més de la meitat de la sala del gran Teatre Eliseu. 
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La vida cara a cara 

Dissabte 18 es va fer l’espectacle musical «La vida cara a cara» a la Sala Modernista de 
l’Ateneu de Vic. Es tracta de la primera col·laboració entre la Fundació Miquel Martí i 
Pol i l’Ateneu de Vic. L’acte, fet en el marc de les jornades, va ser organitzat per 
l’Ateneu de Vic en un gest d’aproximació i d’entesa amb la fundació. L’actor i cantant 
Fèlix Pons, acompanyat de la guitarra de Jordi Busquets, va cantar i recitar una selecció 
de poemes de Miquel Martí i Pol a ritme de country.  

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

 
I entenent també la figura del poeta Miquel Martí i Pol com a motiu d’estudi, per primer 
any es va organitzar la I Jornada-Col·loqui Miquel Martí i Pol de literatura i educació, 
amb la poesia per a infantil i primària com a tema d’estudi. El Col·loqui, organitzat junt 
amb la Universitat de Vic- Universitat Central de Catalunya i l’Associació d’Amics 
Miquel Martí i Pol, va tenir lloc a l’Ateneu Barcelonès els dies 24 i 25 de novembre, i 
era una activitat reconeguda pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya a través del CIFE i de l’UVic-UCC. 

La jornada va començar el dissabte al dematí amb la presentació a càrrec de Pere 
Mayans, cap del Servei d’Immersió i Acolliment Lingüístics, que va parlar en nom de 
Carme Ortoll, directora General d’Educació Infantil i Primària de la Generalitat de 
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Catalunya, que per motius polítics no hi va poder ser. Tot seguit, en nom de la Fundació 
Miquel Martí i Pol i de l’Assocació d’Amics de Miquel Martí i Pol, va parlar Ramon 
Besora. Finalment, va cloure les presentacionsel Dr. Jordi Chumillas, Cap d’Estudis de 
la Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes de la UVic-UCC. 

La conferència inaugural va anar a càrrec de Miquel Desclot, que va parlar sobre la 
poesia per a infants. Tot seguit, Roger Canadell (FMMP, UOC) i Montse Caralt 
(FMMP, UVic-UCC) van presentar l’aplicació per a tauletes mòbils i pissarres digitals 
«L’univers poètic de Miquel Martí i Pol», Premi LletrA a la millor iniciativa digital de i 
sobre literatura catalana.  

Dissabte 25 va obrir la jornada Margarida Prats (UB), que va fer un recorregut pels 
llibres de poesia per a infants en llengua catalana publicats la segona dècada del segle 
XXI . A continuació va tenir lloc l’espai dedicat a la presentació de novetats editorials en 
què el poeta Víctor Sunyol va donar a conèixer el seu últim volum A poc a poc. 
Cançons de bressol, editat a Comanegra i il· lustrat per Olga Capdevila. A més, Sunyol 
també va presentar l’antologia de poemes per a infants Plouen poemes!, de M. Carme 
Bernal, Vanesa Amat i Isabel Muntañá, publicada per Eumo Editorial. 

Després d’una mitja part per esmorzar, es van reprendre les ponències amb 
«Aproximació a la poesia a través del joc. Una experiència d’ahir per a l’escola 
d’avui?», a càrrec de Ramon Besora. Seguidament, Antoni Tort (UVic-UCC) va parlar 
de «Mestratges i aprenentatges. Quan la literatura parla a l’escola» amb l’explicació de 
diversos poemes que tractaven l’educació des de diverses perspectives. Tot seguit, Anna 
Riera va presentar el projecte CUC (Conta’m un conte), 11è Premi Emili Teixidor a un 
projecte de didàctica de la literatura.   

La primera intervenció de la tarda va ser de Juan KruzIgerabideSarasola (UPB) que va 
explicar l’experiència poètica amb alumnes de l’etapa infantil amb el projecte «La rueda 
de las horas». Finalment, i per acabar, va tenir lloc una taula rodona sobre «El valor de 
la literatura en la societat», moderada per Carme Rubio, en què van opinat Francesc 
Codina, Vanesa Amat, Glòria Bordons i Lola Casas.  

Col·laboracions 
 
Tot seguit s’apunten les col·laboracions establertes aquest 2017 amb altres institucions i 
entitats amb la finalitat de portar a terme projectes coordinats.  

 
«Què llegeixes?» i Espais Escrits. Projecte: La casa del mes  

En col·laboració amb «Què llegeixes?», la plataforma digital catalana creada el 23 
d’abril del 2008 per la Institució de Lletres Catalanes amb l’objectiu de fomentar la 
lectura entre la població de Catalunya a través de les xarxes socials i el contingut 
multimèdia i audiovisual, i Espais Escrits, Xarxa del Patrimoni Literari Català, la 
Fundació Miquel Martí i Pol ha protagonitzat el concurs proposat pel projecte «La casa 
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del mes» d’abril. Es va proposar el repte de resoldre tres preguntes concretes sobre 
Miquel Martí i Pol i el seu entorn. La persona que el va resoldre va guanyar un lot de 
llibres sobre la vida i obra de l’autor.   
[vegeu: http://www.quellegeixes.cat/concurs/fundacio-miquel-marti-i-pol-0] 
 

Fundació Jacint Verdaguer. Projecte: Ruta A les envistes del Ter 

Amb motiu del Dia Mundial de la Poesia (el 21 de març), la Fundació Miquel Martí i 
Pol i la Fundació Jacint Verdaguer van coorganitzar la ruta literària A les envistes del 
Ter,catorze quilòmetres que uneixen els pobles de Folgueroles i Roda de Ter.  
La ruta, programada inicialment pel dia 25 de març, es va ajornar per motiu de pluja pel 
dia 28 de maig, i es va fer en el marc de la Festa Verdaguer. Es va fer un recital de 
textos de Miquel Martí i Pol i de Jacint Verdaguer al jardí de La Blava (Roda de Ter), 
on el poeta del XX  va treballar durant tants anys, i al jardí de la Damunt (Folgueroles), 
indret molt concorregut pel poeta del XX .  
 
La ruta va comptar amb una assistència de 113 persones. 

  
 

Institució de les Lletres Catalanes. Dia Mundial de la Poesia 

La Fundació Miquel Martí i Pol va 
participar amb el projecte A les 
envistes del Ter, la ruta 
coorganitzada amb la Fundació 
Jacint Verdaguer,  a la proposta del 
Dia Mundial de la Poesia que 
coordina la Institució de les Lletres 
Catalanes. Amb motiu dels actes 
d’aquesta diada el Servei Territorial 
de Cultura de la Catalunya Central 
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del Departament de Cultura de la Generalitat de Cultura va organitzar una roda de 
premsa a la Biblioteca Joan Triadú de Vic amb totes les entitats que organitzaven actes. 
La Fundació Miquel Martí i Pol  va explicar el projecte conjunt amb la Fundació Jacint 
Verdaguer.  
 

Ajuntament de Vic i Ajuntament de Tavèrnoles. Projecte: Amb veu pròpia. 
Crònica de demà. Accions poètiques. 

Amb el títol Amb veu pròpia. Crònica de demà s’ha iniciat el projecte d’accions 
poètiques a Tavèrnoles, Vic i Roda de Ter. El projecte és el resultat de la primera 
col·laboració conjunta entre els dos ajuntaments i la Fundació Miquel Martí i Pol amb 
voluntat continuadora i amb la finalitat de contribuir a la difusió de la creació poètica tot 
rememorant els autors que han posat les bases de la tradició catalana. El cicle es porta a 
terme durant el mes de novembre en el marc de les Jornades Miquel Martí i Pol, i el 
poeta nacional n’esdevé la marca literària. El projecte es gestiona i s’organitza amb 
pressupost conjunt i significa un primer pas de col·laboració anual estable a favor de la 
promoció i la creació poètica.  
Per portar a terme l’activitat conjunta, la Fundació Miquel Martí i Pol va demanar una 
subvenció per a activitats supramunicipals al Consell Comarcal d’Osona, el qual va 
concedir 312€. 

Ateneu de Vic. Projecte: activitat en el marc de les Jornades Miquel Martí i Pol 

S’ha establert un marc de col·laboració amb l’Ateneu de Vic per organitzar una activitat  
relacionada amb Miquel Martí i Pol al Casino, cada any, en el marc de les Jornades 
Miquel Martí i Pol. 
 

Ruta literària 
 

Revisió de la ruta i creació de nous materials 

S’ha vist escaient revisar el recorregut i el contingut de la ruta literària que s’havia ofert 
fins aquest any per adaptar-lo a les característiques de l’actualitat. En relació als usuaris 
provinents de centres de secundària, s’ha adaptat la durabilitat de la ruta a dues hores. A 
més, s’han creat dos «poemaris verticals», un per a alumnes de secundària i un per a 
alumnes de primària, amb poemes adaptats a l’itinerari. Els poemaris s’envien als 
centres perquè els professors puguin treballar els textos abans de venir a Roda de Ter. A 
més, s’ha creat un dossier destinat als guies amb tota la informació que correspon als 
punts de l’itinerari.  
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Una ruta literària amb usuaris amb deficiència intel·lectual 

El dia 2 de juny es fa fer la primera ruta literària amb usuaris amb dèficit intel·lectual, 
dos dels quals anaven amb cadira de rodes. Per a la Fundació Miquel Martí i Pol 
suposava un repte i significava un punt d’inflexió, ja que la ruta va esdevenir un pla 
pilot. El resultat va ser reeixit. Es tracta del primer pas d’un projecte adaptat a usuaris 
amb aquestes característiques. S’obre, així, una via de treball nova i molt important, 
sobretot si es té en compte que Miquel Martí i Pol era un discapacitat físic. Això fa que 
els usuaris amb mancances s’aproximin més al poeta. 
 

Oferta educativa 
 
S’ha treballat decididament amb el contingut i la metodologia d’un ventall d’activitats 
educatives dirigides a un públic escolar i professional, així com tallers esporàdics i a 
demanda. S’ha redactat una primera proposta de catàleg i s’ha començat a treballar amb 
tot el material necessari per a portar a terme les activitats a partir del tercer trimestre del 
curs 2017/2018. 

«Fem haikus i el nostre primer llibre!» 

S’ha treballat amb un taller d’escriptura de textos poètics amb l’objectiu de potenciar la 
creació literària i el coneixement de l’obra de Miquel Martí i Pol. Es té el contingut del 
taller i al metodologia didàctica resolta. 
 

Una impremta de textos poètics 

S’ha creat una impremta artesanal de textos poètics. Es tracta d’un projecte en què s’hi 
ha treballat durant tot l’any. Es va dissenyar un projecte a partir d’una idea: tenir una 
impremta artesanal transportable amb la qual es puguin fer tallers d’escriptura a les 
aules dels centres educatius, així com també a jardins i àries exteriors. Amb aquest 
propòsit, un enginyer va traslladar les idees a un plànols i s’han encarregat totes les 
peces, fetes a mida, a empreses especialitzades en fusteria, torneria i manipulació de 
ferro. Les lletres s’han encarregat a Massachusettsi són foses amb plom.  
 

«Gimcana. Descoberta de Miquel Martí i Pol». 

S’ha treballant en el contingut i la metodologia d’una gimcana pensada per transcórrer 
pels mateixos punts que la ruta literària amb activitats pràctiques que permeten 
descobrir qui era Miquel Martí i Pol els textos més rellevants de la seva trajectòria 
literària.   
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Difusió de l’oferta educativa 

Enguany s’ha iniciat la creació d’una base de dades dels centres educatius catalans. Es 
tracta d’una primera fase de recopilació de dades per aconseguir que, més endavant, 
l’oferta educativa de la fundació arribi arreu. Aquest any ha arribat, almenys, als centres 
educatius de primària i secundària de les comarques d’Osona, Ripollès, Bages i 
Berguedà. El catàleg amb l’oferta educativa també s’ha fet arribar als tècnics d’educació 
de les mateixes comarques.  
 
Les activitats educatives de la fundació també es poden trobar a Activitum, el portal 
d’activitats escolars de Catalunya (https://activitum.cat/). 
 

Difusió de l’autor. Ponències, conferències, presentacions i xerrades 
 

o Ponència «Clavé, Verdaguer i Martí i Pol: la importància de tres sants 
culturals catalans» al Séminaired’Études Catalanes-CRIMIC de la Universitat 
Sorbonne  de París, a càrrec de Roger Canadell (París, 27.04.2017 

o Xerrada sobre Miquel Martí i Pol i presentació de l’app «L’univers poètic de 
Miquel Martí i Pol» a la Biblioteca Guinardó-Mercè Rodoreda, a càrrec de 
Montse Caralt (Barcelona, 11.05.2017) [motiu: Consorci de Normalització 
Lingüística de Barcelona] 

o Presentació i xerrada sobre Miquel Martí i Pol als alumnes de 3r d’ESO de 
l’Institut Salesians de Barcelona, a càrrec de Roger Canadell (Barcelona, 
11.05.2017) 

o Presentació de la Fundació Miquel Martí i Pol i de l’aplicació «L’univers poètic 
de Miquel Martí i Pol» als alumnes de 2n d’ESO del Col·legi Sant Miquel dels 
Sants de Vic, a càrrec de Montse Caralt(Vic, desembre de 2017) 

o «L’univers poètic de Miquel Martí i Pol al programa Quatre Paraules». 
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Assessorament 
 

o S’ha assessorat un alumne de l’Institut de Tona per fer el seu treball de recerca 
sobre literatura (Roda de Ter, 5.5.2017) [motiu: treball de recerca de batxillerat] 

o S’ha assessorat i informat a tots els interessats en la reproducció de textos 
poètics o la musicació de poemes, a més de fer d’intermediaris sobre els seus 
drets d’autor.  

Club de lectura 
 
S’ha elaborat un dossier amb propostes destinades a clubs de lectura de biblioteques i 
centres culturals i s’ha penjat al web. Endemés, s’ha estructurat una ruta literària 
adaptada a les diverses opcions de clubs de lectura. Amb aquest proposta, doncs, la 
Fundació amplia l’oferta d’activitats. Es té previst que els clubs de lectura s’iniciïn el 
2018. 

 

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

Premis literaris, artístics i pedagògics 

Els premis literaris, artístics i pedagògics s’organitzen des de fa molts anys i es 
convoquen conjuntament amb l’Ajuntament de Roda de Ter. Amb el nou impuls de la 
Fundació Miquel Martí i Pol s’han creat nous premis adaptats a la realitat de les noves 
tecnologies i s’ha repensat el Premi Emili Teixidor. Tot seguit els exposarem. 

Premi Emili Teixidor 

S’han repensat les bases del premi i s’ha modificat el títol, el públic destinatari i s’ha 
acotat el tema. A partir d’ara el premi bianual es dirigeix exclusivament«a projectes de 
Didàctica de la Literatura» en honor a la tasca desenvolupada pel pedagog i novel·lista. 
Això fa que es desmarqui d’altres premis semblants. Així, doncs, les bases fan constar 
que el premi es dirigeix a valorar els projectes que compleixin l’objectiu d’integrar la 
literatura a l’escola o a qualsevol àmbit. A més, si fins ara només es podien presentar els 
equips de centres educatius, ara ho podrà fer qualsevol grup de persones interessades en 
la didàctica de la literatura (mestres, futurs mestres, monitors, públic en general...) a 
més de poder-ho fer a títol individual. Consulteu les bases:  
http://miquelmartiipol.cat/promocio-a-la-creacio/premi-emili-teixidor-a-projectes-de-
didactica-de-la-literatura-biennal-2017/ 
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I Premi #InstapoemaMMP de fotografia i poesia 

S’ha creat la primera edició del premi per a usuaris de la plataforma digital Instagram. 
Es tracta d’un premi que guardona la conjuntura de poesia i fotografia i que segueix els 
dictàmens de l’actualitat de les xarxes socials: afegir un vers contundent a una imatge 
quotidiana. El premi consta de 300€ que surten de l’Antiga Fundació Caixa Manlleu, 
actual BBVA CX. Consulteu les bases: 
http://www.miquelmartiipol.cat/premis-i-beques-2/ 
 

 

Premi d’il· lustració de poemes de Miquel Martí i Pol 

S’ha creat la primera convocatòria del Premi d’il· lustració de poemes de Miquel Martí i 
Pol l’objectiu del qual és premiar un/a il· lustrador/aque posi imatge a un text del poeta. 
La persona guanyadora és l’encarregada protagonitza les il· lustracions del Calendari 
Miquel Martí i Pol de l’any següent. El premi consta de 600€ aportats per l’Antiga 
Fundació Caixa Manlleu, actual BBVA CX.  
Vegeu les bases: http://www.miquelmartiipol.cat/premis-i-beques-2/ 
 

Calendari Miquel Martí i Pol 

La persona guanyadora del Premi d’il· lustració de poemes 
de Miquel Martí i Pol és l’encarregada de dibuixar onze 
il· lustracions (la dotzena és la presentada al certamen) a 
partir dels textos que la fundació li fa arribar. Les imatges 
resultants es maqueten amb un format de calendari 
conjuntament amb els textos. El resultat és un calendari que 
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ofereix un poema i una il· lustració que et fan pensar durant tot els mesos de l’any. 
Aquest 2017 s’ha iniciat el projecte, el qual ha rebut una bona acollida. El calendari es 
troba a la venda online a través del web de la fundació, a la Biblioteca Bac de Roda i a 
la llibreria Foster&Wallace de Vic. 
El dia 18 de desembre es va fer una presentació del Calendari Miquel Martí i Pol 2018 
tot aprofitant la presentació del llibre Tant de gust... Senyor Miquel Martí i Pol a la 
llibreria Foster&Wallace.  

Edició 

Llibres 

Edició del llibre guanyador del 32è Premi de poesia Miquel Martí i Pol 2016 

El mes de gener de 2017 va iniciar el procés d’edició de 
l’obra premiada a la 32a edició del Premi de poesia Miquel 
Martí i Pol. La fundació s’ha encarregat de coordinar la tasca 
d’edició conjuntament amb l’editorial Pagès i ha fet 
d’intermediària amb l’autor. El mes de juny va sortir 
d’impremta el volum SOLÀ COLL, Jaume (2017). Ulls de glaç. 
Lleida: Pagès editors.  
 
 
 

Articles 

S’han redactat diversos articles amb informació de la fundació i de les activitats 
organitzades per a la revista Roda de Ter.  
 

Espais digitals 

Pàgina web 

S’ha fet una renovació gairebé integral de la pàgina web miquelmartiipol.cat. S’ha 
apostat per un web dinàmic, responsiu als dispositius mòbils, amb un disseny totalment 
renovat i s’ha treballat perquè l’estructura i la introducció de continguts fos totalment 
autogestionada.  
 
El nou espai digital es va fer visible al públic a partir del 23 d’octubre. Per a la Fundació 
Miquel Martí i Pol, que encara no té seu, la visibilització de la seva tasca a través de la 
pàgina web és vital. Per aquest motiu, el projecte de renovació de la pàgina web ha 
esdevingut un pal de paller.  
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Per a la renovació de la pàgina web s’ha comptat amb un ajut de 2.500€ de l’Oficina de 
Suport a la Iniciativa Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya.  
 

Xarxes socials 

S’ha consolidat la divulgació de les activitats organitzades per la fundació a través de 
les xarxes socials. Com podeu comprovar als gràfics de l’apartat estadístic d’aquesta 
memòria, mica en mica, durant l’any, s’ha augmentat el nombre de seguidors de 
Twitter, Facebook i Instagram amb uns usuaris interessats i força actius.  

Projectes digitals 

Aplicació «L’univers poètic Miquel Martí i Pol» 

S’ha estrenat la IIa fase de treball de l’aplicació per a tauletes mòbils i pissarres digitals 
en què s’han introduït dos jocs nous i noves funcionalitats. Es tracta d’una fase de 
treball iniciada durant el segon semestre de 2016 i finalitzada al primer trimestre de 
2017. L’aplicació és una eina utilitzada que ajuda a entrar en contacte la Fundació 
Miquel Martí i Pol amb les escoles de primària i amb els infants i els pares.  
S’ha creat un dossier informació amb tota la informació sobre l’aplicació i s’ha penjat al 
web a disposició dels usuaris interessats. 

Vídeo-documental «La literatura com a eina de socialització» 

Durant els mesos de gener, febrer i març es van portar a terme nou entrevistes a 
persones expertes en diversos àmbits relacionats amb la literatura amb motiu de 
l’elaboració del vídeo-documental «La literatura com a eina de socialització», a més de 
la filmació de dues experiències didàctiques a les escoles Emili Teixidor i Mare de Déu 
del Sòl del Pont de Roda de Ter. La llista de persones entrevistades és la següent: 

o Vanesa Amat, experta en Literatura Infantil (Vic, 19.01.2017) 
o Laura Borràs, directora de la Institució de les Lletres Catalanes (Barcelona, 

2.02.2017) 
o Joan Minguet Batllori, professor i president de l’Associació de Crítics d’Art de 

Catalunya (Cornellà de Llobregat, 25.01.2017) 
o Francesc Codina, director de Reduccions. Revista de poesia (Vic, 27.01.2017) 
o Víctor Obiols, premiat al Premi Carles Riba 2015 (Vic, 27.01.2017) 
o Laura Gutiérrez i Avelina Vallejo, mestres de l’Escola Emili Teixidor (Roda de 

Ter, 01.02.2017) 
o Mariàngels Martí, mestre de l’escola Mare de Déu del Sòl del Pont (Roda de 

Ter, 05.02.2017) 
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o Ramon Besora, mestre jubilat de l’Escola Bellpuig d’Esparraguera (Barcelona, 
9.03.2017) 

 
El vídeo-documental «La literatura com a eina de socialització. L’univers poètic de 
Miquel Martí i Pol» es va presentar el dimecres 5 d’abril amb motiu de la sessió tècnica 
sobre «Com i què treballar amb l’aplicació a l’escola». Aquest projecte digital permet 
donar a conèixer la filosofia de la Fundació Miquel Martí i Pol d’una manera amena i 
fàcil de seguir. 
 
El podeu veure al següent enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=pZ0JBffsnDE 
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Reconeixement 

Premi LletrA 2017 a  la millor iniciativa digital sobre literatura catalana 

El Premi Lletra a la millor iniciativa digital 2017 de i sobre literatura és organitzat per la 
Universitat Oberta de Catalunya i la Fundació Prudenci Bertrana. El jurat del premi 
Lletrava decidir, per unanimitat, concedir el guardó a «L’univers poètic de Miquel Martí 
i Pol», «per la seva excel·lent factura tècnica i per l’aposta innovadora i creativa a favor 
del foment de la poesia en català. Adreçada als infants a partir dels 4 anys, no solament 
reflecteix i divulga el món creatiu del poeta sinó que implica els petits lectors com a 
creadors. L’app és una eina visualment atractiva que ha sabut construir un espai virtual 
de lectura literària i de creació. A més, és un element viu que millora constantment a 
partir de les propostes dels lectors i dels investigadors». 

Des de la Fundació Miquel Martí i Pol ens agafem aquest premi com una recompensa a 
tot l’esforç de l’equip que l’ha creat, i com una oportunitat per donar a conèixer l’eina 
digital i la nostra filosofia de literatura i de vida. Per aquest motiu, donem les gràcies 
especialment a LletrA de la Universitat Oberta de Catalunya i a la Fundació Prudenci 
Bertrana per fer-ho possible i pel reconeixement. El premi va ser dotat amb 2.000€. 
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Comunicació i dades estadístiques 
 

Pàgina web 

La imatge següent mostra el gràfic de visites que ha rebut la pàgina web 
www.miquelmartiipol.cat durant l’any 2017. Font: CDMON. 
 

 
 
Per a la interpretació d’aquestes dades cal saber que el 23 d’octubre de 2017 es va fer 
pública la renovació de la pàgina web. El més que hem rebut més visites és el novembre 
coincidint amb els actes de les Jornades Miquel Martí i Pol.  
 
Si establim les dades comparatives amb el nombre de visites de l’any 2016 observem un 
increment de visites del 83 %.  
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Xarxes socials 

Facebook 

Enguany, s’ha fet difusió de 131 posts a facebook
l’obra i actes relacionats amb l’autor i l’activitat de la fundació. 
El nombre de seguidors de la pàgina social és de 802 i, per tant, enguany 157 

       persones noves s’han volgut afiliar a la xarxa social.
 

Twitter 

Aquest any s’han fet 172
figura o els actes sobre l’autor. El nombre de seguidors a la xarxa social és 
de 724. Un total de 338 d’usuaris nous s’han volgut afiliar a la xarxa social 
durant l’any. A més, han mencionat el perfil de 

 

Instagram 

Es pot dir que s
posts amb imatges d’activitats relacionades amb la tasca de la fundació. 
compte es va crear l’any 2016 en el qual es van penjar 7 imatges. 
nombre de seguidors a la xarxa social és de 257. 

           xarxa 174 usuaris nous. 
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Enguany, s’ha fet difusió de 131 posts a facebook que han divulgat
l’obra i actes relacionats amb l’autor i l’activitat de la fundació. 
El nombre de seguidors de la pàgina social és de 802 i, per tant, enguany 157 
persones noves s’han volgut afiliar a la xarxa social. 

Aquest any s’han fet 172 piulades amb informació relacionada amb l’obra, la 
figura o els actes sobre l’autor. El nombre de seguidors a la xarxa social és 
de 724. Un total de 338 d’usuaris nous s’han volgut afiliar a la xarxa social 
durant l’any. A més, han mencionat el perfil de la fundació 304 vegades. 

Es pot dir que s’ha començat a utilitzar aquesta xarxa amb 
imatges d’activitats relacionades amb la tasca de la fundació. 

compte es va crear l’any 2016 en el qual es van penjar 7 imatges. 
nombre de seguidors a la xarxa social és de 257. Enguany s’han afiliat a la 
xarxa 174 usuaris nous.  
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que han divulgat la figura, 
l’obra i actes relacionats amb l’autor i l’activitat de la fundació.  
El nombre de seguidors de la pàgina social és de 802 i, per tant, enguany 157 

piulades amb informació relacionada amb l’obra, la 
figura o els actes sobre l’autor. El nombre de seguidors a la xarxa social és 
de 724. Un total de 338 d’usuaris nous s’han volgut afiliar a la xarxa social 

la fundació 304 vegades.  

’ha començat a utilitzar aquesta xarxa amb un total de 70 
imatges d’activitats relacionades amb la tasca de la fundació. El 

compte es va crear l’any 2016 en el qual es van penjar 7 imatges. El 
Enguany s’han afiliat a la 
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Rodes de premsa 

La Fundació Miquel Martí i Pol va convocar una roda de premsa amb motiu de les 
Jornades Miquel Martí i Pol pel dilluns 30 d’octubre, havent fet una crida prèvia 
acceptada per les diverses entitats col·laboradores i coorganitadores. Per a la roda de 
premsa es va preparar un Dossier de premsa sobre tots els actes desglossats. Tanmateix, 
per raons polítiques i perquè els principals mitjans de comunicació estaven submergits a 
la recent proclama de la independència, es va decidir d’anul·lar-la.  

Estadístiques de públic i de mobilització 
 

Ruta literària 

Usuaris de la ruta literària  
Educació primària 144 
Educació secundària 242 
Altres: particulars, educació 
superior 

148 

  
Total 534 

 

 
 
Si s’analitzen les dades de què es disposen i es fa una comparació dels dos últims anys 
s’evidencia l’augment d’usuaris de la ruta literària sobretot pel que fa a alumnes de 
primària i de secundària. Es contempla, tanmateix, l’estabilitat d’usuaris particulars i de 
cicles superiors. Es prenen aquestes dades de 2017 com a punt de partida ja que es tracta 
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del primer any que la fundació compta amb una estructura de gestió, malgrat sigui 
incipient.  

Públic assistent als actes 

Activitats organitzades 
i coorganitzades 

   

 Estenedor de paraules 100   
 Sant Jordi 40  
 Presentació del 

monogràfic de Feliu 
Formosa 

70  

 Curs «Ruta literària» 11  
 Sessió tècnica 43  
 Ruta A les envistes del 

Ter 
113  

 Total  377 

 
 
Jornades Miquel 
Martí i Pol 

   

 Presentació Tant de 
gust... 

52  

 Homenatge Popular 300  
 Cantata El poble, matí 

(assaig obert) 
50  

 Amb veu pròpia 
Tavèrnoles 

34  

 Homenatge al cementiri 43  
 Lliurament premis 

literaris 
350  

 Amb veu pròpia Vic 70  
 Espectacle La vida cara 

a cara 
40  

 I Jornada-Col·loqui 
MMP de Literatura i 
Educació 

50  

 Amb veu pròpia Roda 
de Ter 

150  

 Total  1139 

 
 
Es tracta del primer any que la Fundació Miquel Martí i Pol comptabilitza de forma 
aproximativa, però fi de digna, les dades de públic dels actes organitzats. La totalitat de 
públic sobrepassa els 1500 usuaris, la gran majoria dels quals concentrats a les Jornades 
Miquel Martí i Pol del mes de novembre. Cal destacar que les Jornades mobilitzen més 
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de 25 entitats i associacions. Es tracta del primer any de funcionament de l’entitat i, per 
aquest motiu, les dades són més que satisfactòries. És important tenir present, a més, 
que la fundació no ha comptat amb una seu museïtzada visitable i que es tracta d’una 
mobilització de públic cridat per les activitats ofertades.  
 

Dades finals 

 

 
 
L’activitat literària de la Fundació Miquel Martí i Pol de 2017 ha mobilitzat 2.370 
usuaris, tenint en compte que no es compta amb una seu visitable ni museïtzada.  
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La fundació 

Reunions del Patronat de la Fundació Miquel Martí i Pol 

o Reunió de Patronat de la Fundació Miquel Martí i Pol (Roda de Ter, 19.01.2017) 
o Reunió de Patronat (Roda de Ter, 4.10.2017) 

 

Inscripció al Registre de Grups d’Interès de la Generalitat de Catalunya 

Són grups d’interès les persones físiques o jurídiques i les organitzacions sense 
personalitat jurídica que duen a terme activitats susceptibles d’influir directament o 
indirectament en l’elaboració i l'aplicació de les polítiques públiques, en l’elaboració de 
propostes normatives o en la presa de decisions, en defensa d’un interès propi o de 
tercers o d'un interès general.  
 
Aquest 2017 s’ha enviat tota la informació requerida per entrar al Registra de Grups 
d’interès de la Generalitat de Catalunya. La FMMP ha obtingut el certificat conforme ha 
entrat com a grup d’interès. 
 

Butlletins informatius 

L’equip de gestió de la fundació ha iniciat els butlletins trimestrals els quals informen 
de l’estat de la gestió de les activitats, reunions i projectes acordats al pla de treball. 

Imatge corporativa 

Llibre d’estil 

S’ha treballat en un llibre d’estil amb motiu de la creació de la marca literària de la 
Fundació Miquel Martí i Pol.  
 

Marca de Jornades Miquel Martí i Pol 

S’ha encarregat un logotip de les Jornades Miquel Martí i Pol que, des d’ara, apareixerà 
associat al logotip de la fundació en totes les activitats que es portin a terme en el seu 
marc.  
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Assistència a Jornades i Congressos 
 

o Assistència a la XVI Assemblea General de Socis d’Espais Escrits (Barcelona, 
20.01.2017) 

Recull bàsic de premsa 
 

Dia Mundial de la Poesia 

- «La celebració del Dia Mundial de la Poesia constarà de 24 actes». El Punt 
Avui+ (16.03.2017). 

- «Una caminada unirà les obres de Verdaguer i Martí i Pol amb motiu del Dia 
Mundial de la Poesia». Nació digital (15.03.2017). 

- «Una caminada de 14 quilòmetres unirà les obres de Verdaguer i Martí i Pol 
amb motiu del Dia Mundial de la Poesia». El Punt Avui+ (15.03.2017). 

- «Una ruta de 14 kilómetrosunirá las obras de Verdaguer y Martí i Pol». La 
Vanguardia (17.03.2017). 

 

Miquel Martí i Pol doctor honoris causa  

- «Lluís Llach, Miquel Martí i Pol i Narcís Comadira seran “honoris causa”, per la 
UdG». Diari de Girona (26.05.2017, en format paper). 

- «Lluís Llach i Miquel Martí i Pol, doctors “honoris causa” per la Universitat de 
Girona». El Punt avui (26.05.2017, en format paper). 

- «Llach i Martí i Pol, proclamats doctors honoris causa de la UdG entre crits de 
“llibertat”». Diari de Girona (20.10.2017). 

- «Lluís Llach y Miquel Martí i Pol, doctores Honores causa por la UdG». El 
periódico (20.10.2017). 

 
«L’univers poètic de Miquel Martí i Pol»  
 

- Un projecte digital sobre la poesia de Martí i Pol guanya el Premi LletrA 2017 
(Anna Torres, UOC News, 22/09/2017). 

- «Premi LletrA 2017 per a l’app “L’univers poètic de Miquel Martí i Pol». Blog 
de Literatura, educació i creació de la FETCH, UVic (26.09.2017).  

- «L’univers poètic de Miquel Martí i Pol – Premi LletrA 2017». Blog de Llengua 
i literatura Catalanes, UOC (29.09.2017).  
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Sobre la Fundació i la seva tasca 
 

- «La Fundació Martí i Pol tindrà nova seu l’any que bé». El punt Avui+ 
(30.07.2017). 

- «Entrevista a Montse Caralt, directora de la Fundació Miquel Martí i Pol». 
Programa Quatre paraules d’El 9 tv (11.10.2017) 

- «Darrere les petjades de Martí i Pol». Oci.cat. El setmanari divulgatiu català 
d’oci i cultura de 20minutos (29 de març-5 d’abril de 2017). 

- «Catorze anys sense Martí i Pol». Catorze.cat (11.11.2017). 
-  

Jornades Miquel Martí i Pol 
 

- «Les Jornades Miquel Martí i Pol volen portar el record del poeta a l’abast 
nacional». El 9 Nou (Jordi Vilarrodà, 06.11.2017, en format paper). 

- «El premi Miquel Martí i Pol, a un recull poètic sobre el drama de la generació 
atrapada a les drogues». El 9 Nou (Jordi Vilarrodà, 13.11.2017, en format 
paper). 

- «Vic, Tavèrnoles i Roda donen veu als joves poetes».El Punt Avui+ 
(11.11.2017). 

- «Puigcorbé, a les Jornades Miquel Martí i Pol de Roda de Ter». #DiaOberta de 
Diputació de Barcelona (13.11.2017). 

- «Tornen les Jornades Miquel Martí i Pol, 2017». Reportatge a Canal taronja 
(13.11.2017). 
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Montse Caralt Sagalés 
Roda de Ter, mes de gener de 2017. 


