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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 2018. La institució emergent ha fet el seu segon any 
de recorregut des que es va dotar d’estructura professional.  
 
Cal destacar com a fets importants per al desenvolupament de la Fundació i les 
activitats proposades els esforços per l’adequació de la seu i el treball en l’exposició 
permanent, així com també l’estudi conceptual i l’inici del projecte de la Casa Miquel 
Martí i Pol. 

En el balanç de l’activitat es veu molt positiva la difusió que es fa des de l’àmbit 
digital (xarxes socials i web), així com també les col·laboracions establertes amb 
altres institucions amb motiu de la coorganització d’activitats (universitats 
catalanes, cases consistorials, centres cívics, biblioteques, etcètera).  

Al llarg de l’any s’han organitzat activitats que han rebut la concurrència de més de 
dues mil sis-centes persones (sis-centes més que l’any anterior). És rellevant 
remarcar, també, que els actes de la Fundació Miquel Martí i Pol han mobilitzat una 
trentena d’entitats del teixit associatiu català. Pel que fa l’impacte a la ciutadania, 
s’afirma que la tasca de la Fundació Miquel Martí i Pol ha aconseguit mantenir la 
pujada d’interès per la institució iniciat sobretot des de l’any anterior. En concreció, 
el nombre de visites a l’espai web ha estat de més cinquanta mil usuaris (Font 
CDMON); xifra que demostra l’interès en els objectius de la Fundació.  

S’ha de remarcar la demanda d’un espai museïtzat i la bona rebuda que es té en 
general de l’objectiu futur de comptar amb una casa museu.  

Per acabar, quant a conclusions, s’evidencia la necessitat de consolidar l’estructura 
professional de treball pel que fa l’equip de gestió, 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 2018 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 va entrar a formar part d’un 
dels punts de la ruta literària Miquel Martí i Pol l’any 2017. 

Consultes del llegat 

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

Fons Florenci Crivillé 

Es va acordar amb el col·leccionista que es prepararia un acte oficial de cessió del 
fons un cop la Fundació Miquel Martí i Pol estigués inaugurada. Al col·leccionista li 
fa il·lusió fer-ho a la nova seu. 

- Durant el 2018 s’ha iniciat l’ordenació i catalogació del fons. S’ha organitzat, 
per temàtiques, en capses. 

Convenis 

Esborrany de conveni amb la Càtedra Verdaguer d’Estudis Literaris de la UVic-
UCC 

S’han efectuat dues reunions amb M. Àngels Verdaguer, directora de la Càtedra 
Verdaguer d’Estudis Literaris de la UVic-UCC i directora del Grup de Recerca 
consolidat «Textos Literaris contemporanis: estudi, edició i traducció» (TEXLICO). 
El resultat és l’obtenció d’un esborrany de conveni marc amb la Fundació Miquel 
Martí i Pol que es preveu que es tanqui, amb la signatura corresponent, el 2019. 

 
Acord amb l’Institut Miquel Martí i Pol 

El mes de juny es va signar un acord amb l’Institut Miquel Martí i Pol de Roda de Ter 
per acollir alumnes de la matèria de «pràctiques d’empresa» del centre. El mes 
següent ja va venir el primer estudiant de pràctiques. 
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Mecenatge privat 
 
Durant el 2018 s’han mantingut contactes amb diversos ens privats que han 
fructificat amb una inversió de capital en diversos projectes de la Fundació: oferta 
educativa, exposició permanent de la seu, un vídeo animat i diversos premis 
literaris.  

Equip humà 
 
Mercè Franquesa, arxivera i bibliotecària encarregada del Llegat Miquel Martí i Pol, 
ha estat de baixa per motius personals durant els inicis de 2018. La seva 
incorporació s’ha fet amb una reducció de jornada. A conseqüència, Mercè 
Franquesa treballa 12,5 hores setmanals a la Fundació. 

Mireia Munmany va treballar de gener a agost (inclòs) 10 hores setmanals a la 
Fundació. Va ser rellevada per Anna Miralpeix Llobet, que ha passat a treballar 20 h 
setmanals a la Fundació encarregant-se de l’activitat educativa. 

Així, doncs, l’any 2018 la Fundació Miquel Martí i Pol finalitza amb una estructura 
de professionalcomposta per la direcció (25h setmanals), direcció adjunta (no 
remunerada–sense hores de dedicació establertes) i una tècnica (1/2 de jornada). 

Borsa de treball 

L’any 2017 es va crear una borsa de treball per a professionalitzar el guiatge de les 
rutes literàries i els tallers. Alguns dels professionals formats han iniciat les 
intervencions en l’oferta educativa de la Fundació i s’han estabilitzat com a personal 
col·laborador de la Fundació. Comptem ara amb un grup de persones interessades 
en l’obra del poeta que permeten transmetre la passió que una feina com aquesta 
requereix. 

Subvencions demanades 
 
1) Diputació de Girona. Enguany s’ha demanat una subvenció amb motiu de la II 
Jornada-Col·loqui de Literatura i Educació que va tenir lloc el novembre de 2018 a 
la Universitat de Girona i al centre cultural La Mercè de Girona.  
 
2) FEDER. S’ha presentat un projecte a la convocatòria del Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional per a l’elaboració d’un scaperoom a la seu de la 
Fundació.   
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Amics de la Fundació Miquel Martí i Pol 
 
S’han creat els Amics de la Fundació Miquel Martí i Pol amb la fusió dels socis de 
l’Associació d’Amics Miquel Martí i Pol.   
 
La creació dels «Amics de la Fundació Miquel Martí i Pol» és, d’alguna manera, la 
continuïtat de l’Associació Amics de Miquel Martí i Pol dins de l’organisme de la 
Fundació Miquel Martí i Pol. Dues entitats que fins ara caminaven de forma paral·lela 
des de l’1 de desembre de 2018 fan bategar un mateix cor. Així, doncs, els «Amics de 
la Fundació Miquel Martí i Pol» esdevenen un grup de persones que per la seva 
sensibilitat al món cultural i la seva estima en particular a la figura de Miquel Martí 
i Pol, al seu llegat i, per extensió, a la cultura catalana, decideixen contribuir amb una 
quota econòmica anual i amb idees i voluntariat (en aquells casos que els vingui de 
gust) en l’engranatge de la Fundació. Informació: 

http://miquelmartiipol.cat/associacio-damics-de-miquel-marti-i-pol/ 
 
 

Infraestructures i conservació 
 

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

 

 
Fotografies fetes durant l’hivern i primavera de 2018. Carrer de la Costa del Ter. 
 
L’estiu de 2018 van finalitzar les obres previstes a la seu de la Fundació Miquel Martí 
i Pol (carrer de la Costa del Ter). Aquestes obres han adequat la seu de la Fundació 
Miquel Martí i Pol (cases número 9, 11 i 13) i han consolidat la façana i posat els 
tancaments de la casa número 15 on va viure el poeta. Tot plegat es contempla com 
un sol edifici arquitectònic del quan en diferenciem dues parts: la casa del poeta i la 
seu de la Fundació. 
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La seu de la Fundació consta d’un despatx-recepció, una aula de consulta o de tallers, 
una sala polivalent, dos lavabos i dos magatzems petits. El despatx-recepció 
connecta amb la casa del poeta. 

Pel que fa el projecte arquitectònic, s’ha respectat els terres amb rajola hidràulica 
original i s’ha salvat el desnivell que hi ha entre les diverses cases. Tota la planta està 
adaptada per a persones que van amb cadira de rodes. 

Des de l’agost al desembre s’ha anat adequant l’espai malgrat no s’hagi arribat al 
punt de poder-hi entrar a treballar. Tanmateix, per la necessitat del servei de la 
Fundació ja s’hi ha portat a terme algunes activitats. 

El resultat de les obres són molt satisfactòries.  

Donacions i adquisicions 

 
Calaixera de «La Blava» 

L’Ajuntament de Roda de Ter va cedir unacalaixera pertanyent a la fàbrica Tecla 
Sala, la qual s’ha netejat i sanejat i ha entrat a formar part del mobiliari i les peces 
originals que s’exposaran a la sala polivalent de la Fundació.   

Taula i cadira pertanyent al poeta  
 
Montserrat Sans ha donat la taula i la cadira que van pertànyer al poeta a la Fundació 
i l’Associació d’Amics de Miquel Martí i Pol n’ha pagat la restauració. Aquestes dues 
peces han ingressat com a part del fons de la col·lecció de la Fundació. 

Activitats 

L’estenedor de paraules 

S’ha donat continuïtat a l’activitat «L’estenedor de paraules» organitzada amb 
alumnes de primària de les escoles Emili Teixidor i Mare de Déu del Sòl del Pont de 
Roda de Ter amb la intenció d’apropar els infants al poeta. De nou, ha estat una 
activitat molt ben acollida per les escoles mencionades. Des de la Fundació s’han 
facilitat tots els materials i l’assessorament per duu a  terme l’activitat i la redacció 
dels poemes. El resultat es va poder contemplar el dia de Sant Jordi quan es van 
penjar els poemes fets pels infants a l’estenedor gegant que es va muntar al vestíbul 
de la Biblioteca Bac de Roda. En aquesta activitat van participar 100 alumnes. 
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Presentació del llibre Cuaderno de Mánchester. De cómo y con quién Pep 
Guardiola conquistó Inglaterra. 

La presentació del llibre Cuaderno de Mánchester. De cómo y con quién Pep Guardiola 
conquistó Inglaterra va tenir lloc el divendres 21 de setembre a 2/4 de 8 del vespre 
a la Fundació Miquel Martí i Pol. Va anar a càrrec dels autors Luis Martín i Pol Ballús 
i dels periodistes Ramon Besa, Santi Giménez i Joan Serra. La presentació va ser la 
primera activitat que es va fer a la seu de la Fundació i va aplegar més de cent 
cinquanta persones. 
 
Cuaderno de Mánchester és un llibre que relata el pas de Pep Guardiola per 
Manchester com entrenador del City. Les veus del volum surten dels jugadors, dels 
companys i amics, de la família i del mateix protagonista. Es tracta d’un llibre de 
crònica que presenta una figura que ha revolucionat l’esport des d’una perspectiva 
humanista. Després dels parlaments es va passar un vídeo de Guardiola explicant la 
relació amb els autors. 
 
Des de la Fundació Miquel Martí i Pol ens ha fet una il·lusió especial la presentació 
d’aquest llibre sobretot pel vincle d’amistat que l’aleshores jugador del Barça va 
conrear amb el poeta Miquel Martí i Pol. Per aquest motiu, es van poder contemplar 
diverses fotografies de l’esportista i del poeta i documentació que va fer visible 
l’amistat establerta. 

Taller de recitació poètica al Centre Cívics de Vic 

EL diumenge dia 30 de setembre va tenir lloc de 10 a 1 del migdia el taller de 
recitació poètica obert a tothom com activitat proposada pels Centres Cívics de Vic.  
 
A través dels poemes de Miquel Martí i Pol es van donar les eines i tècniques 
imprescindibles per dir poesia en veu alta. Vam constatar el poder de les paraules a 
través de la sonoritat i l'expressió. 
  
El taller va tenir lloc al CCVic Can Pau Raba i va anar a  càrrec de la Fundació Miquel 
Martí i Pol de la mà d’Anna Miralpeix, poeta i rapsoda. L’activitat era gratuïta per a 
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tots els participants (activitat que va anar a càrrec dels CCVic). Hi van assistir 13 
persones que van rebre un dossier amb els poemes seleccionats per a treballar en la 
sessió.  
 
Hi va haver una inscripció prèvia. La col·laboració amb el Centre Cívic va ser 
excel·lent. 
 

Participació al taller de l’Aula Taronja 

Montse Caralt va participar a la sessió el Taller de l’Aula Taronja que van portar a 
terme el Col·legi Sant Miquel dels Sants de Vic i el Canal Taronja. La sessió es va 
desenvolupar a l’aula magna del centre educatiu amb els alumnes de 2n d’ESO els 
quals van entrevistar la directora de la Fundació amb motiu de l’aplicació per a 
tauletes mòbils i pissarres digitals «L’univers poètic de Miquel Martí i Pol». 
L’entrevista es va retransmetre diverses vegades pel canal televisiu.  

 

Participació al programa literari «Brots de poesia i vida» de Ràdio Roda 

La Fundació Miquel Martí i Pol va assistir a la gravació de tres programes de «Brots 
de poesia i vida», emesos a Ràdio Roda cada diumenge. Es tractad'un programa 
setmanalon es llegeixenpoemes i es parla de diversos temes relacionatsamb la vida. 
També hi ha espai per a una recepta de cuina. Amb Roser Anglada al capdavant i 
altrescol·laboracionscom Gabriel Salvans, Carme Armengol i Joan Sala, Anna 
Miralpeix, de la Fundació, va assistir a la gravació per parlar de l'entitat i recitar 
poemes de Miquel Martí i Pol.    

Entrevistes als guardonats dels Premis literaris, artístics i pedagògics 

El febrer de 2018 es van entrevistar els guardonats 2017 del Premi de poesia Miquel 
Martí i Pol (Jaume Cases) i del Premi Emili Teixidor (Anna Riera). Aquestes 
entrevistes es van redactar en format digital, es van penjar al web i es van difondre 
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per les xarxes socials amb la intenció de donar a conèixer els premiats i els treballs 
presentats. 

 

Participació activa al Dia de la Poesia Catalana a Internet 

En col·laboració amb LletrA de la Universitat Oberta de Catalunya s’ha participat de 
forma activa en el Dia de la Poesia Catalana a Internet. Durant tot el dia des de les 
diverses xarxes socials es van anar publicant versos del poeta de forma activa amb 
una selecció acurada i una imatge treballada.  
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Participació a les Efemèrides literàries d’Espais Escrits. Xarxa del Patrimoni 
Literari Català 

S’han documentat deu efemèrides de Miquel Martí i Pol amb informació relacionada 
a una data concreta i a una fotografia relacionada. Aquesta informació s’ha fet 
arribar a Espais Escrits que, arribat al dia coincident amb la data, l’ha anada difonent 
des de les seves xarxes socials (twitter i facebook) amb l’etiqueta 
#EfemèridesLit2018.  
 

 
 

Participació en el projecte «Llibres que roden» 
conjuntament amb Ràdio Roda, l’Ajuntament de Roda de Ter i la Biblioteca Bac de 
Roda 
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La Fundació Miquel Martí i Pol ha contribuït en el projecte amb l’aportació de deu 
llibres de poesia de l’autor. N’ha deixat cinc a cada una de les dues casetes 
instal·lades una a la plaça de la vila i l’altra al jardí de «La Blava». El projecte 
presentava un espai d’intercanvi de llibres amb intenció de fomentar la lectura a 
l’aire lliure.  

 

Miquel Martí i Pol internacional a través d’Adolfo Mejía Navarro / Colòmbia 

Miquel Martí i Pol va ser present en un recital poètico-musical en homenatge a 
Adolfo Mejía, músic i compositor caribeny. El divendres 6 de juliol es va portar a 
terme en el Centro de Formación de la Cooperación Española en Cartagena de Indias 
un recital poètico-musical en homenatge a Adolfo Mejía, músic i compositor 
caribeny, en commemoració del 45è aniversari de la seva mort a Cartagena de 
Indias. El recital, interpretat a la guitarra pel compositor Miguel Ángel Sanz i recitat 
per l’escriptor colombià Ángel GaleanoHigua, va constar de poemes musicats 
d’autors colombians com Héctor Rojas Herazo, Lucía Estrada, Miguel Méndez 
Camacho, Luis Hernán Rincón, Álvaro Julián Moncada i Rubén Darío Lotero. I obres 
d’Álex Martínez Marco, Miquel Martí i Pol i Joan Margarit. 

Abans del recital hi va haver un taller de creació literària: El Viaje como narración, 
on es va aprofundir més en l’obra de cada poeta. 

L’11 de juliol es va repetir a Barranquilla, el dia 12 a la universitat Los Libertadores 
a Cartagena i el 17 de juliol a la Universidad de Antioquia a Medellín. 

Des de la Fundació Miquel Martí i Pol va assessorar Miguel Ángel Sanz, que es va 
posar en contacte amb nosaltres per ajudar-lo a establir contactes amb entitats de 
la zona.   

Participació en el 10è aniversari de la Biblioteca Bac de Roda 

Es va oferir una visita comentada al Llegat Miquel Martí i Pol a totes les persones 
que van participar als actes de celebració del 10è aniversari de la Biblioteca Bac de 
Roda. Van assistir-hi una trentena de persones. 

Ruta literària amb motiu de l’intercanvi de Casals. Can Planoles 

Es va fer una ruta literària a cent cinquanta persones, la meitat de les quals 
procedien del casal d’avis de Can Planoles i l’altra meitat del casal convidat. 
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Clubs de lectura 

L’obertura de la Fundació als clubs de lectura de les biblioteques o centres 
interessats 

S’ha treballat amb un material (catàleg, dossiers i power-points) relacionat a 
diversos llibres del poeta per oferir sessions de clubs de lectura sobre poesia. S’ha 
adaptat una ruta literària als clubs de lectura i s’ha dedicat un apartat al web amb 
l’explicació corresponent. Enguany s’ha assisstit a la Biblioteca de Matadepera amb 
una assistència de 15 persones. La valoració de l’organització va ser molt positiva 
perquè van poder introduir la lectura de poesia, un gènere, segons ells, que se’ls fa 
complicat de tractar. 

Espai dedicat als clubs de lectura del web: http://miquelmartiipol.cat/club-de-
lectura/ 

Catàleg amb la inforació per als interessats:   
http://miquelmartiipol.cat/wp-content/uploads/2017/07/Fundaci%C3%B3-
Miquel-Mart%C3%AD-i-Pol_Clubs-de-lectura.pdf 

 

 

Per tal de facilitar l’accés a les propostes de lectura, des de la Fundació Miquel Martí 
i Pol s’ofereix un lot de llibres en préstec. Es fan arribar els volums un mes abans de 
la data proposada pel club de lectura i es recullen el mateix dia de la sessió. 
 
 

 

Els lots de llibres per oferir són: 



Memòria 2018 
 

18 
 

Sol de palla trenada: antologia poètica, 1951-2003. 
Amb els ulls oberts: antologia poètica. 
La fàbrica: 1958-1959/1970-1971. 

Projecte educatiu 2018. Literatura i escola 

Creació d’un taller per a cicle infantil 

Amb el material proporcionat per la Fundació (taules i putxinel·lis) la conta contes i 
poemes Caro Von Arend ha adaptat l’obra de Miquel Martí i Pol per a un taller 
destinat a infants de cicle d’infantil i també de primària. El taller consta de 45 minuts 
de poemes adaptats, contes adaptats, poemes musicats i l’explicació de la vida de 
l’autor. El taller es va donar a conèixer per primera vegada a la II Jornada-Col·loqui 
Miquel Martí i Pol de Literatura i Educació, celebrada a la Universitat de Girona els 
dies 23 i 24 de novembre de 2018 i es va estrenar el dimecres 12 de desembre amb 
motiu de l’hora del conte a la Biblioteca Bac de Roda de Roda de Ter (dia que vam 
gravar el vídeo promocional corresponent).  
 

Creació de làmines il·lustrades sobre la vida de l’autor perquè el personal 
que fa les rutes literàries les utilitzi a cicle mitjà i superior de primària 

S’han elaborat quatre làmines il·lustrades amb un nivell alt de detall, a color i a mida 
DNA3, que es complementen amb els kamishibais corresponents. Aquestes làmines 
mostren quatre interiors diferents: la casa natal del poeta, la casa familiar, l’escola i 
la fàbrica on va treballar. Tots els dibuixos s’ha fet amb una recerca prèvia, ben 
documentada i amb l’entrevista als familiars per saber tot el que hi havia a cada 
àmbit il·lustrat. Es tracta d’un material excel·lent que complementa les rutes 
literàries. Les il·lustracions les ha fetes l’artista Ana Reina. 
 

 
Foto: Una de les làmines il·lustrades en què es pot apreciar el nivell de detall (la casa 
familiar, Casa Miquel Martí i Pol). 
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Creació de 4 kamishibais de fusta contraxapada i envernissada, de mida 
DiNA3, com a suport de les làmines il·lustrades 

 

 
Foto: Presentació dels kamishibais de fusta i les làmines il·lustrades a l’«Activitat 
formatives per a conèixer autors patrimonials» dirigida a mestres i professors, 
celebrada l’octubre de 2018 a la seu de la Fundació.  

Projectes 
 
Exposició «Biobibliografia de Miquel Martí i Pol» per a la seu  
 
Creació de continguts, disseny i maquetació de l’exposició permanent, i 
vitrines expositives 
 
Durant el 2018 s’ha porta terme la Ia fase de creació de contingut per a l’exposició: 
S’ha sintetitzat la biografia de l’autor en quatre apartats vitals, amb l’explicació de 
cada un i amb fotografies que els complementen. 
Vitrina: S’ha dissenyat una vitrina de tipus calaix de 4 m de llarg, amb leds 
perimetrals, que mostrarà originals de l’autor. Aquests originals reforcen el 
contingut de l’exposició impresa i el complementen.  
Han participat en la creació de continguts: Jaume Coll Mariné (UVic-UCC), Montse 
Caralt (FMMP) i Mercè Franquesa (FMMP). En l’assessorament: Roger Canadell 
(UOC-FMMP), Florenci Crivillé i Jordi Berengué Queraltó. L’esbós primer de disseny 
ha anat a càrrec de Dadà Comunica. La revisió i la fase final es portarà a terme a 
principis de 2019.  
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Foto: Disseny i ubicació del logotip. 
 

 
Foto: Maquetació i disseny del contingut elaborat, croquis de la vitrina aplicada 
(biografia de Miquel Martí i Pol). Muntatge de com quedarà imprès a l’estructura de 
sobre la paret. 
 
 
 
 
 
 

Audiovisual «La casa groga» 
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S’ha gravat una part de l’audiovisual que presenta la visita comentada a la Casa 
Miquel Martí i Pol abans de la intervenció museística. S’ha gravat a Mariàngels Martí 
i Jordi Martí, fills del poeta, fent una explicació de cada un dels àmbits de la vivenda, 
així com també se’ls ha entrevistat. Aquest audiovisual testimonia els records sobre 
el poeta en aquell espai, descobreix anècdotes quotidianes de l’autor i dona a 
conèixer la seva vida. Data de gravació: 20 de desembre de 2018. Data de finalització 
del muntatge i entrega: març de 2019. 
 

 
Fotos de la gravació el dia 20 de desembre de 2018 a la Casa Miquel Martí i Pol i al 
jardí. 

Projecte museològic 

Projecte arquitectònic de la Casa Miquel Martí i Pol 

S’han fet les primeres reunions amb l’equip d’arquitectes que portarà a terme el 
projecte arquitectònic de la Casa Miquel Martí i Pol. S’han establert les línies de 
treball. 

Projecte museogràfic de la Casa Miquel Martí i Pol 

Durant l’estiu es va treballar de forma intensiva amb la conceptualització de tots els 
àmbits que formaran part de la Casa Miquel Martí i Pol. Es va fer una recerca 
documental dels espais i, a partir d’un estudi previ de diverses cases museus, es van 
establir les línies conceptuals totals del que serà la Casa Miquel Martí i Pol.  Els 
dissenyadors gràfics ja han començat a treballar en el bolcatge de les idees als 
espais. 

 

Vídeo animat per als més xics xics: «Primavera» de Miquel Martí i Pol 
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S’ha creat el vídeo animat i està preparat per estrenar durant la primavera de 
2019.  
 
Objectius :  

o Apropar Miquel Martí i Pol al públic infantil.  
o Oferir una eina literària, educativa i d’entreteniment per a infants amb una 

peça atractiva i rica de contingut per al consum quotidià de les famílies. 
o Fer del poema «Primavera» un text de bon memoritzar perquè entri en la 

memòria col·lectiva dels futurs ciutadans. 
 

Procés de creació  
 
Selecció del poema: La selecció del poema va ser presa amb l’assessorament de dues 
professores del Doble Grau de Magisteri Infantil i Primària, doctores en la matèria 
de literatura, de la Universitat de Vic-UCC (la Dra. Vanesa Amat i la Dra. Maica 
Bernal). El poema permet múltiples lectures i el fa accessible des de l’etapa d’infanil 
(0-3 anys) i parvulari (3-6 anys) fins a cicle inicial de primària (6-8 anys).  
 
Musicació del text: Es va demanar als cantautors Guillem Ramisa de Roda de Ter i 
Guillem Roma de Manlleu si podien musicar el poema amb l’objectiu d’obtenir una 
peça rítmica, de fàcil cantar, alegra i vivia. Ambdós autors van acceptar i 
conjuntament amb l’equip de la Fundació vam treballar en les diverses possibilitats 
fins arribar a la final, la qual compta amb l’acompanyament de dues guitarres 
acústiques i el so bucal de la trompeta que tant caracteritza Guillem Roma. Es van 
fer dues gravacions; una primera escaleta que permetia conèixer el ritme i els 
tempos per iniciar-ne les il·lustracions i les animacions, i una segona a l’estudi de 
gravació que comptava amb diversos assajos i la masterització i tecnificació 
corresponent.  
 
Il·lustració: Es va treballar el text amb la il·lustradora Gibet Ramon de Folgueroles, 
guanyadora del II Premi d’il·lustració de poemes de Miquel Martí i Pol (2018). Els 
dibuixos havien de reproduir el que el poema indicava, transmetia i suggeria. De 
forma conjunta amb l’equip de la Fundació es va treballar meticulosament la 
correspondència entre contingut, música i il·lustració amb la intenció de traslladar 
vocabulari que molts infants avui en dia desconeixen: «marge», «safareig», «fora 
vila», etcètera. Al seu torn, les imatges transmeten trets fonamentals de la primavera 
(la lluminositat, l’estat dels camps i el color que pren tot a l’època). A les 
il·lustracions s’han afegit elements extrets de la realitat (fotografies) que aporten un 
contrapunt al vídeo. Per exemple, trobem geranis als testos d’alguns ampits de les 
finestres, sarrons de tela que porten les dones, flors diverses, etcètera.  
 
La il·lustració és vectorial, creada per capes per poder-la animar amb diverses 
profunditats i els personatges s’han elaborat per parts separades per facilitar-ne 
l’animació.   
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Animació: Es va encarregar a Aniol Torrents de Folgueroles i a Marc Carrera de Vic 
l’animació dels dibuixos. Després de treballar en l’storyboard es van portar a terme 
proves estilístiques (Look&Fell en deien els animadors) fins a trobar la imatge 
definitiva. L’animació és totalment digital a través de les tècniques de rigging (que 
parteix de dibuixos únics, no de seqüències, que es mouen a través d’un esquelet), 
d’animació en diorames (mitjançant capes en dues dimensions sobreposades), 
d’il·luminació digital (diverses tipologies de llum per emfatitzar la 
tridimensionalitat de l’espai) i de moviments ambientals (ofereixen major riquesa 
visual: herbes que es mouen, fum que surt de les xemeneies, etcètera). 
 
Resultat  
 
El resultat de tota aquesta feina es tradueix en l’obtenció de tres vídeos animats que 
es complementen.  
 
1. El primer i el principal és «Primavera» de Miquel Martí i Pol. Un vídeo animat que 
mostra el poema il·lustrat, cantat i musicat. És el vídeo vertebrador del projecte.  

 
 

2. El segon és el vídeo «Primavera» de Miquel Martí i Pol –vídeo animat amb la lletra 
perquè qui vulgui el pugui cantar. És un peça que incorporació la lletra del poema. 
La idea d’afegir un segon vídeo rau en aportar una proposta que els infants puguin 
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aprendre la lletra tot llegint-la. D’aquesta manera la poden treballar des d’altres 
punts de vista pedagògics. 

 

 
 

3. El tercer vídeo és «Primavera» en format acústic. Es tracta del vídeo animat només 
amb la música dels cantautors. Aquesta proposta va néixer de la conversa amb 
l’equip que l’ha treballat. Es va veure escaient afegir-la per tots aquells infants que 
s’han après la cançó i que volen jugar a ser-ne els cantautors. El vídeo aporta 
l’animació i la banda que els acompanyarà.   
 
La cançó «Primavera» es penjarà a la plataforma Spotify perquè tothom la pugui 
escoltar a casa o a l’escola sense que hi hagi la necessitat de connectar-se a Youtube.  

 

La «Llibreta de Miquel Martí i Pol». Un projecte amb Catorze.cat 

El projecte ha consistit en penjar cada mes a la xarxa una imatge d’un manuscrit o 
mecanoscrit original digitalitzat de Miquel Martí i Pol a la plataforma del «digital 
cultural Catorze». «La llibreta de Miquel Martí i Pol» és un títolsimbòlic que 
presideix la nova secció de l'espai Catorze.cat en el qual es pot apreciar l'encant de 
la lletra de l'autor i, d'alguna manera, es pot entrar a l'espaiíntim de la sevallibreta, 
delsseusquaderns i textos originals. És la primera vegada que elsmanuscrits i 
mecanoscrits del poeta apareixen a un l'espai digital.  
 
L'objectiu ha estat donar llum al llegat Miquel Martí i Pol amb un poema mensual 
que, al mateixtemps, donés a conèixerl'obra i la figura de l'autord'una forma 
divulgativa i per a totselspúblics, i amb una narraciócomplementàriaallunyada de 
l'estila acadèmic. Així, doncs, a partir del 19 de març, coincidintamb la data de 
naixement del poeta, es va anar emplenant «La llibreta de Miquel Martí i Pol» amb 
la intenció de conscienciar la població internauta de la importància, la preservació i 
la conservació del patrimoniliterari.   
 
Enllaç que permet veure totes les publicacions a Catoze.cat:  
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https://www.catorze.cat/especials/1114/llibreta/miquel/marti/pol 

 
 
La valoració conjunta amb l’equip de Catorze.cat ha estat molt positiva i ambdues 
parts ens hem entès molt bé. 
 
 

Visita del Sr. Oriol Lladó, Diputat de Cultura de la Diputació de 
Barcelona 
 
El 30 de juliol es va rebre la visita del Sr. Oriol Lladó, Diputat de cultura de la 
Diputació de Barcelona, Montserrat Cantí, de Biblioteques de Diputació de 
Barcelona. Es va fer un recorregut per les obres de la seu de la Fundació i se li va 
traslladar la feina feta i la projecció de la feina futura. La visita va ser molt agradable 
i vam quedar molt contents de poder-li mostrar en quin estat es trobava el projecte.  
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Jornades Miquel Martí i Pol (Roda de Ter, Torelló, Vic, Tavèrnoles, 
Girona i Barcelona) 

Roda de premsa 

El 31 d’octubre es va fer la roda de premsa de les Jornades Miquel Martí i Pol a la seu 
de la Fundació.  
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Es van convocar els protagonistes d’algunes de les entitats que col·laboraven o 
organitzaven algun acte per fer visible la diversitat i les mans que treballen en els 
actes. A la imatge, de dreta a esquerra: Florenci Crivillé, en representació dels Amics 
de la Música de Ripoll; Mireia Munmany, coordinadora de la Jornada-Col·loqui 
Miquel Martí i Pol de Literatura i Educació; David Medina, director de l’Escola 
Municipal de Música de Roda de Ter i l’Esquirol El Faristol; Montse Caralt, de la 
Fundació; Cesca Cosa, regidora de Cultura de Roda de Ter; Albert Serra, President 
de la Fundació; Anna Erra, alcaldessa de Vic en representació de les activitats 
organitzades al municipi i Carles Banús, alcalde de Tavèrnoles en representació de 
les activitats organitzades a l’indret.  
 
Es va elaborar un dossier de premsa ben documentat per a tots els mitjans. 
 

Deliberació 

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

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



Memòria 2018 
 

29 
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Taller de poesia i impremta 

El Taller de creació de Poesia i Impremta, dirigit a infants i joves de 6 a 14 anys, que 
va tenir lloc a les 18h a la Sala polivalent de la Fundació Miquel Martí i Pol. Hi van 
participar una dotzena de nens i nenes amb la col·laboració de les seves famílies i 
van sortir uns poemes ben creatius i bonics, que la quitxalla es van poder endur 
impresos a casa de manera artesanal. 
 

 
 

Homenatge popular 

El divendres 9 de novembre va tenir lloc l’acte d’homenatge popular al poeta, amb 
la lectura de poemes al Teatre Eliseu de Roda de Ter. Van intervenir els alumnes de 
les escoles Emili Teixidor, Mare de Déu del Sòl del Pont, que també van decorar 
l’escenari amb els seus treballs plàstics juntament amb la Llar d’infants, i també els 
alumnes de l’Institut Miquel Martí i Pol de Roda. També van llegir personalitats de 
les entitats de Roda: el grup de teatre Arrels, la Colla Gegantera, Eskerdats, Taller de 
Memòria Històrica i Festival Audiovisual Miquel Obiols. Enguany també es van 
afegir a l’homenatge el Taller de Lectura en Veu Alta del Casal Cívic de Torelló. El 
teatre va quedar ple a vessar (320 localitats plenes). 

Homenatge al cementiri (15è aniversari de la mort) 

S’ha continuat amb el format proposat l’any anterior de l’homenatge al cementiri 
amb una participació més alta i amb bona valoració. Es van dipositar dos rams als 
nínxols dels dos autors de Roda de Ter: Miquel Martí i Pol i Emili Teixidor.  
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Ruta literària oberta a tothom 

Dissabte dia 10 de novembre vam encetar el dia amb una Ruta literària oberta a 
tothom, que va ser un recorregut per Roda de Ter amb la visita de la Casa Miquel 
Martí i Pol. Montse Caralt i Roger Canadell van portar a terme aquesta ruta que 
també va comptar amb la presència i la intervenció de Mariàngels Martí, la filla del 
poeta, que va compartir amb les persones assistents anècdotes i informació de la 
seva experiència directa. Unes 40 persones van assistir a aquesta activitat. 
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Presentació d’El dictat de l’agulla de Jaume Cases, recull guanyador del Premi 
de poesia MMP 2017, a càrrec de Biel Barnils i l’autor. 

A la tarda del dia 10, la Biblioteca Bac de Roda va acollir la presentació d’El dictat de 
l’agulla, el poemari guardonat en el Premi de Poesia Miquel Martí i Pol 2017. L’acte 
va comptar amb la presentació de Biel Barnils, que va mantenir una amena i 
interessant conversa amb l’autor premiat, Jaume Cases, i amb alguna aportació final 
del públic assistent sobre els canvis en la lírica i les noves temàtiques de la poesia 
contemporània. Hi havia una desena de persones. Vam cloure la presentació amb 
una copa de cava. 
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Paraules vives al vent que passa. Recital de poemes de Miquel Martí i Pol i 
evocació de temes de la chanson française presents en la vida del poeta. 

El mateix dissabte 10 de novembre, el Teatre Eliseu va acollir a les 20h l’espectacle 
«Paraules vives al vent que passa», un recital de poesia i música que va delectar el 
públic amb les arts de la rapsòdia i la interpretació vocal de la chanson française. Hi 
van assistir unes 120 persones. La recitació va anar a càrrec de Dolors Vilaplana, 
Ramon Alabau i Enric Cassany. El cant el va oferir Cristina Amils i Eva Estebas i, al 
piano, hi havia Joan Amils.  
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Lliurament dels Premis literaris, artístics i pedagògics 
 

 

Diumenge 11 de novembre, en l’Acte de lliurament dels premis literaris, artístics i 
pedagògics presentat per Xavier Graset i fet en el marc de les Jornades Miquel Martí 
i Pol 2018, es van fer públics els noms dels guanyadors i finalistes dels premis 
següents: 

34è Premi de poesia Miquel Martí i Pol per a Dolors Coll Magrí amb El còdol i 

els seus cercles. 
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Van fer entrega del premi el Sr. Oscar Pascual, Coordinador de l’àrea de Cultura, 
Educació i Esport de la Diputació de Barcelona, Anna Maria Carbonell, presidenta de 
la Institució Puig-Porret, i Montserrat Sans, vídua del poeta i membre del patronat 
de la Fundació Miquel Martí i Pol. A la foto: Anna Maria Carbonell, Dolors Coll Magrí, 
Montserrat Sans i Oscar Pascual. 

3r Premi de teatre Jaume Salés i Sanjaume per a Maria Salarich  Clavell amb 

Fem un cafè?  

 

 

Va fer entrega del premi Jaume Salés, fill de l’autor Jaume Salés i Sanjaume. A la foto: 
Jaume Salés i Maria Salarich i Clavell. 

6è 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 per a Emma UbónEspadamala.  
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Van fer entrega del premi Eduard Ramírez, degà de la Facultat d’Educació, Traducció 
i Ciències Humanes de la UVic-UCC i Núria Camps, professora de la mateixa 
universitat i membre del jurat. A la foto: Núria Camps, Eduard Ramírez i Emma 
Ubón. 

2n Premi d’il·lustració de poemes de Miquel Martí i Pol per a Gibet Ramon.  

 

 

Van fer entrega del premi Miquel Torrents, president de la Fundació Antiga Caixa 
Manlleu, i Albert Camps en representació de BBVA CX. A la foto: Miquel Torrents, 
Gibet Ramon i Albert Camps. 
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2n Premi InstapoemaMMP per a Núria Folch (airun13x), guanyadora, i 
Som_paraules com a menció especial.  

 

 

Van fer entrega del premi Miquel Torrents, president de la Fundació Antiga Caixa 
Manlleu, i Albert Camps en representació de BBVA CX. A la foto: Miquel Torrents, 
Núria Folch i Albert Camps. 

Premi al comerç amb l’aparador més ben decorat de les Jornades Miquel Martí 
i Pol 2018 per a Gil Prat de la Pastisseria Prat.  
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Va fer entrega del premi Cesca Costa, regidora de cultura de l’Ajuntament de Roda 
de Ter. A la foto: Cesca Costa i Gil Prat. 

29è Premi ARC de narrativa infantil i juvenil -5a categoria per a Bruna Riera 
Castells (guanyadora), Aluma Figueres Planas (finalista) i Laura Serrat 
Morales (Finalista). 

 

Va entregar el premi Núria Puntí, presidenta de l’Associació Arc de Comerciants de 
Roda de Ter. A la foto: Núria Puntí, Laura Serrat i Bruna Riera. 

29è Premi ARC de narrativa infantil i juvenil -3a categoria per a Laia Prat 
Godayol (guanyadora) i Maria Puigneró Sunyer (finalista). 
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Va entregar el premi Núria Puntí, presidenta de l’Associació Arc de Comerciants de 
Roda de Ter. A la foto: Núria Puntí, Maria Puigneró i Laia Prat. 

29è Premi ARC de narrativa infantil i juvenil -2a categoria per Arnau 
GenescàPaxau (guanyador) i Jana Danés Pujol (finalista). 

 

Va entregar el premi Núria Puntí, presidenta de l’Associació Arc de Comerciants de 
Roda de Ter. A la foto: Jana Danés, Núria Puntí i Arnau Genescà. 

La cloenda de l’acte es va fer amb l’espectacle Em sentis, Miquel? a càrrec del Cor 
Jove i l’equip docent de l’EMM de Roda de Ter i L’Esquirol amb la participació  
especial de Guillem Roma. L’espectacle va ser produït per l’EMMP El Faristol.  
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Amb veu pròpia. Crònica de demà. Accions poètiques 

Una proposta cultural 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 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 Marc del Pino + Núria Martínez-Vernis + Ciscu Cardona| 
Record a Pilar Cabot 
 
El dijous 22 de novembre va tenir lloc a l’Església de Sant Esteve de Tavèrnoles va 
tenir lloc l’acció poètica que va recordar Pilar Cabot. Núria Martínez-Vernis va 
recitar una selecció de textos de l’autora de Tavèrnoles.  
 
Acció poètica: Lluís Solà + Joan Ribé 
El diumenge 11 de novembre a la Sala modernista del Casino de Vic es va fer el recital 
«Les dues músiques» en el qual Lluís Solà va recitar diversos poemes seus i Joan Ribé 
va tocar peces de música clàssica amb un piano de cua. 
 
 
Acció poètica: Pelat i Pelut 
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Amb el Teatre Eliseu gairebé ple, el grup de músics Pelat i Pelut van crear un 
espectacle sobre autors catalans musicats a ritme de la Rumba Catalana. La bona 
acollida que va rebre l’acte va fer que el grup oferís l’espectacle dins del seu 
repertori. Hi van assistir dues-centes persones. 

Formació 

Activitat formativa per conèixer autors patrimonials 

El dissabte 27 d’octubre es va portar a terme un curs de formació dirigit a documents 
de cicles d’infantil i primària reconegut pel Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya. El curs es va fer a proposta d’Espais Escrits. Xarxa del 
Patrimoni Literari Català. Es va fer a la seu de la Fundació i va comptar amb vint-i-
sis inscrits i trenta assistents. 
Des de la Fundació es va donar un dossier de les activitats que ofereix i ex va fer una 
xerrada sobre l’àmbit educatiu de la Fundació. Es va comptar, a més, amb 
l’espectacle «Espais enllà. Els clàssics de la literatura catalana en un clic», a càrrec 
de Gemma Sangerman.  
 

 

II Jornada-Col·loqui Miquel Martí i Pol de Literatura i Educació (Girona) 

El 23 i 24 de novembre es va celebrar la II Jornada-Col·loqui Miquel Martí i Pol de 
Literatura i Educació, amb el tema Poesia a l’educació infantil i primària. La jornada 
formativa va comptar amb més d’una seixantena de persones i va tenir lloc a la 
facultat d’Educació i Psicologia i al Centre Cultural La Mercè de Girona. 
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La II Jornada-Col·loqui Miquel Martí i Pol pretén donar eines i recursos a 
professionals i a estudiants en l’àmbit de la literatura, la cultura i l’educació per 
fomentar el plaer de llegir i escriure poesia dins i fora dels centres escolars. 
Reconeixent el poeta nacional Miquel Martí i Pol com a referent i motiu d’estudi, el 
programa d’aquesta segona edició es va centrar a fomentar la poesia a educació 
infantil i primària amb coratge i noves estratègies. 

El vicerector de la Universitat de Girona,  Josep Calbó, Mita Casacuberta, professora 
del Departament de Filologia i Comunicació de la mateixa universitat, i el president 
de l’Associació d’Amics de Miquel Martí i Pol i patró de la Fundació Miquel Martí i 
Pol, Ramon Besora, van inaugurar la Jornada. 

 
La primera ponència va ser la conversa entre Víctor Sunyol i Pep Paré, moderats per 
la Mita Casacuberta i partia de la pregunta: Poesia per a infants? 

Seguidament la Vanesa Amat ens va explicar l’experiència del moble-taller duta a 
terme a l’escola de Sant Vicenç de Torelló, com a exemple per apropar la literatura 
a educació infantil, i en Llorenç Soldevila va parlar sobre la ruta literària com a 
recurs per a apropar els joves a la literatura mitjançant nous formats, com ara 
l’audiovisual. 

Aquestes activitats van tenir lloc a la Facultat d’Educació i Psicologia de la 
Universitat de Girona. 

El dissabte vam traslladar la Jornada-Col·loqui al Centre Cultural de La Mercè. Allà 
vam començar amb una aproximació a la poesia a través del joc, de la mà de Ramon 
Besora, que ens explicava la seva experiència fruit del seu pas per l’Escola El Puig 
d’Esparreguera. 
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Seguidament vam poder escoltar l’experiència de les escoles de Bordils i La Draga 
de Banyoles. Sandra Masdevall i Glòria Fernández ens van explicar com viuen la 
poesia a l’escola, poesia visual i altres propostes interessants per apropar la poesia 
a infants i joves, moderades per Margarida Falgàs. 

La taula següent va ser moderada per Mireia Munmany i mostava el punt de vista de 
bibliotecaris, llibreters i editors amb Irene Tortós, de la llibreria de l’Altell; Cristina 
Ros, bibliotecària del grup CLER; i Gemma Garcia, d’Edicions Vitel·la. Com s’ho fan 
per apropar la poesia a infants i joves? 

 
Per acabar el matí, la Mariona Masgrau ens va mostrar el decàleg del lector incipient 
de poesia. 

A la tarda hi va haver un tast de tallers. D’una banda el de creació de poesia i 
impremta, a càrrec de Montse Caralt i Anna Miralpeix, i, de l’altra, les titelles 
poètiques de Caro Von Arend: “Em dic Miquel i sóc poeta.” 

La II Jornada-Col·loqui Miquel Martí i Pol de literatura i educació va tancar amb molt 
bona valoració per part tant dels assistents com de l’organització i els 
col·laboradors. 

Les valoracions han estat molt positives ja que són unes jornades eminentment 
pràctiques que permeten fer reflexió alhora que donen eines i idees per tal de seguir 
apropant amb entusiasme la poesia a infants i joves. 
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Organitza: Fundació Miquel Martí i Pol, Universitat de Girona, Associació d’Amics 
Miquel Martí i Pol, càtedra Joan Vinyoli de Poesia Contemporània. 

Col·labora: Escola municipal d’humanitats La Mecè, Ajuntament de Grona, Fundació 
Rafael Masó, Insitut de ciències de l’Educació Josep Pallach ICE de l’UdG, 
Departament de Didàctiques Específiques de l’UdG, Grup de Recerca en Educació, 
Llenguatge i Literatura, Universitat de Vic, Diputació de Barcelona, Diputació de 
Girona. 

 
 

Difusió 

Creació de vídeos promocionals dels diversos tallers per donar-los a conèixer 
a través del web, xarxes socials i mailchimp. 

S’han dissenyat i creat tres vídeos promocionals de tres activitats que ofereix la 
Fundació amb l’objectiu de donar a conèixer l’oferta educativa d’una forma 
dinàmica, atractiva i eficaç. S’ha gravat una ruta literària, el taller de poesia i 
impremta i el taller de conta poemes per a infantil i primària. La finalitat d’aquests 
vídeos és arribar al públic objectiu per donar-los a conèixer les activitats educatives 
a través del mailchimp i les xarxes socials, així com també el web. 
 
Vegeu el vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=bn3UUoZUqx0 
 

 
Foto: gravació del taller el juliol de 2018 amb el Casal d’Estiu «Cuca Fera» de 
Folgueroles a l’espai de La Blava de Roda de Ter. 
 
Vídeo promocional de la «Ruta literària Miquel Martí i Pol». Vegeu el vídeo: 
https://www.youtube.com/watch?v=PEnag_GQob0 
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Foto: gravació de la Ruta literària Miquel Martí i Pol el 10 de novembre a Roda de 
Ter. 
 
Vídeo promocional de la sessió amb putxinel·lis per a primària «Em dic Miquel i sóc 
poeta! Conta poemes i contes». Vegeu el vídeo: 
https://www.youtube.com/watch?v=LQZ87MTaqYc 
 

 
Foto: gravació de la sessió de conta poemes el 12 de desembre de 2018 a la 
Biblioteca Bac de Roda de Roda de Ter amb motiu de l’estrena del taller. 
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Disseny de plantilles mailchimp per a la difusió en massa de les activitats a 
les escoles 

S’ha creat un sistema de newsletters per fer enviaments de missatges electrònics 
amb la marca de la Fundació en els quals es pugui fer difusió de les activitats que 
ofereix la Fundació. Aquestes plantilles s’han dissenyat de forma modular, s’han 
maquetat en format HTML en dos models diferents i s’ha implementat les plantilles 
al mailchimp.  
 
Mitjançant aquestes plantilles la difusió de les activitats i l’oferta de la Fundació 
arriba a l’usuari d’una forma més ordenada, dinàmica i atractiva, fet que pot 
condicionar la lectura del contingut, consegüentment a entrar al web i, finalment, a 
fer una reserva de l’activitat. El mailchimp amb la plantilla s’ha fet arribar diverses 
vegades a través de mailchimp a les adreces de la nostra base de dades de centres 
educatius de primària i secundària. 
 

 
 
 
Reportatge d’El 9 tv sobre «La Blava i la futura Casa Museu de Martí i Pol» gravat i 
emès durant l’abril de 2018 a Osona:  
https://el9nou.cat/video/la-blava-i-la-futura-casa-museu-de-marti-i-
pol/?fbclid=IwAR00ByFpLlqVsDgLEcvuMtG9GUjRRoykRABdq8uxAFPtFvmVJLMiO
Oo48G0 
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Retorn de projectes anteriors 
 
Cal deixar constància a la memòria que hem rebut missatges d’escoles i particulars 
sobre l’ús que en fan de l’aplicació per a tauletes mòbils i pissarres digitals 
«L’univers poètic de Miquel Martí i Pol». 
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Assessorament 

Pràctiques Carles Girbau 

Durant l’estiu l’alumne de 1r de batxillerat Carles Girbau, de l’Institut Miquel Martí i 
Pol de Roda de Ter, va fer les pràctiques a la Fundació Miquel Martí i Pol. Es van 
destinar les hores de pràctiques a l’ordenament de part del Fons Florenci Crivillé i a 
la preparació de les Jornades Miquel Martí i Pol. Des de la Fundació es valora molt 
positivament l’experiència. 

Assessorament i pràctica d’estudiants 

Arnau Dorca, alumne de 2n de batxillerat 
 

S’ha assessorat a l’alumne del Col·legi Sant 
Miquel dels Sants de Vic Arnau Dorca, que 
ha fet el treball de recerca sobre el poeta i 
la gestió del seu llegat. Des de la Fundació 
s’ha guiat l’alumne i se l’ha posat en 
contacte amb diverses personalitats del 
camp literari per fer-los entrevistes 
relacionades amb el treball. Endemés, es va 
formar part del tribunal avaluador.  
 
«M'ha agradat molt endinsar-me en la vida 
del poeta i descobrir anècdotes que van 
marcar l'autor. La recerca i el treball que 
faig m'ha servit per assabentar-me d'un 
món cultural que desconeixia i tota la 
feinada que hi ha al darrere». Arnau Dorca 
(juliol de 2018). 

 
Carles Girbau, alumne de 2n de batxillerat 
 
Arran d’un conveni de col·laboració amb la matèria de pràctiques de l’empresa de 
l’Institut Miquel Martí i Pol de Roda de Ter durant l’estiu ha fet pràctiques a la 
Fundació un alumne brillant del centre: Carles Girbau. Amb ell hem començat la 
catalogació del Fons Florenci Crivillé i hem treballat en l’organització de les Jornades 
Miquel Martí i Pol. La valoració de les seves pràctiques amb nosaltres és excel·lent.  
 
Alumna del Grau de Llengua i Literatura Catalanes de la UOC 
 
Hem comptat amb les pràctiques d’una alumna de la Universitat Oberta de 
Catalunya. Malauradament, per motius laborals no ha pogut acabar les hores de 
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pràctiques amb nosaltres. Hem iniciat, però, l’anàlisi competencial de l’oferta 
educativa de secundària. 

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. 
 

Calendari Miquel Martí i Pol  

El calendari es troba a la venda online a través del web de la Fundació, a la Biblioteca 
Bac de Roda, a la llibreria Foster&Wallace, a la Llibreria de Muntanya i a la Llibreria 
Anglada de Vic, així com també a la llibreria Contijoch de Manlleu i a l’Atelier de 
Folgueroles. 
Gibet Ramon ha estat l’encarregada d’il·lustrar el calendari d’enguany amb motiu 
d’haver guanyat el II Premi d’il·lustració de poemes de Miquel Martí i Pol (2018). 
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Edició 

Llibres 

Edició del llibre guanyador del 33è Premi de poesia Miquel Martí i Pol 2017 

El mes de gener de 2018 va iniciar el procés d’edició de l’obra premiada a la 33a 
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 
CASAS, Jaume (2018). El dictat de l’agulla. 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.  
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Comunicació i dades estadístiques 
 

Pàgina web 

Enguany s’ha nodrit el web amb 36 entrades (entre notícies i activitats explicades). 
 
La imatge següent mostra el gràfic de visites que ha rebut la pàgina web 
www.miquelmartiipol.cat durant l’any 2018. Font: CDMON. 
 

 
 
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 i 2017 
observem que el nombre de visites s’ha estabilitzat.  El nombre puja a més de 50.000 
visites, xifra que ens fa sentir molt satisfets (tot i tenir en compte que fins al 15% 
poden ser robots). 
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Gràfic amb l’evolució de visites al web de la Fundació durant els tres darrers anys. 
 

Xarxes socials 

Facebook 
 

Enguany, s’ha fet difusió de 1481 posts a facebook que han divulgat la 
figura, l’obra i actes relacionats amb l’autor i l’activitat de la Fundació.  
El nombre de seguidors de la pàgina social és de 1010 i, per tant, enguany 
208 usuaris nous s’han volgut afiliar a la xarxa social. 

 

Twitter 
Aquest any s’han fet moltespiulades amb informació relacionada amb 
l’obra, la figura o els actes sobre l’autor. El nombre de seguidors a la xarxa 
social és de 1091. Un total de 367 d’usuaris nous s’han volgut afiliar a la 
xarxa social durant l’any.  

 

Instagram 
El nombre de seguidors a la xarxa social és de 516. Enguany s’han afiliat 
259 usuaris nous.  
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Estadístiques de públic i de mobilització 
 

Ruta literària 

Usuaris de la ruta literària  
Educació primària 69 
Educació secundària 301 
Altres: particulars, educació 
superior 

282 

  
Total 652 

 

 
 
Si s’analitzen les dades de què es disposen i es fa una comparació dels quatre últims 
anys s’evidencia l’augment d’usuaris de la ruta literària sobretot pel que fa a 
alumnes de secundària i les rutes particulars concertades. Es contempla, tanmateix, 
la disminució de les rutes de primària. Es valora molt positivament l’increment 
d’usuaris dels tres últims anys coincidint amb el conveni de Diputació de Barcelona. 

Públic assistent als actes 

Activitats     
 Estenedor de 

paraules 
100   

 Presentació del 
llibre Cuaderno de 
Mánchester 

150  

83

26

144

69
54
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 Taller de recitació 
al Centre Cívic Can 
Pau Raba 

13  

 Taller Aula Taronja 90  
 Club de lectura 15  
 Taller de poesia i 

impremta (Casal 
d’estiu) 

36  

 Taller de poesia i 
impremta a les 
Jornades 

10  

 Homenatge popular 320  
 Ruta oberta a 

tothom 
40  

 Presentació El 
dictat de l’agulla 

10  

 Acte Paraules vives... 120  
 Acte de lliurament 

de premis 
320  

 Homenatge al 
cementiri 

60  

 Amb veu pròpia 
(Roda) 

200  

 Amb veu pròpia 
(Vic) 

105  

 Amb veu pròpia 
(Tavèrnoles) 

43  

 Recital Torelló 25  
 Activitat formativa 30  
 Jornada-Col·loqui 60  
 Sessió de conta 

poemes 
50  

 Intercanvi casals  150  
 Explicació llegat 

10è aniversari de la 
biblioteca 

28  

 Deliberació  23  
 Visites a la casa 

buida 
36  

 Total  2024 
 
Es tracta del segon 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 
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de públic arriba gairebé als dos mil usuaris. Si a aquestes dades hi sumem els usuaris 
de les rutes sobrepassem a les dues mil cinc-centes persones. Cal destacar que les 
Jornades mobilitzen més de 30 entitats i associacions. És important puntualitzar que 
no s’han comptabilitzat el públic que ha entrat a la seu de la Fundació per visitar-la 
ja que aquesta encara no estava oberta al públic. El total és el públic cridat per les 
activitats ofertades.  
 

Dades finals 

 

 
 
L’activitat literària de la Fundació Miquel Martí i Pol de 2018 ha mobilitzat 2.676 
usuaris, tenint en compte que no es compta amb una seu visitable ni museïtzada.  
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Patronat 

Reunions del Patronat de la Fundació Miquel Martí i Pol 

o Reunió de Patronat de la Fundació Miquel Martí i Pol (Roda de Ter, 
15.03.2018) 
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Montse Caralt Sagalés 
Directora de la Fundació Miquel Martí i Pol 
 
 
 
 
Roda de Ter, 21 de març de 2018. 
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