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Fets i webs

.............................................................................................................................................................................................

Martí i Pol, poeta del
poble i de la xarxa

H
L ES WEB S

cies que no hi ha cap engany a l’hora de
pagar pels serveis de telefonia i accés a internet; saber del cert que les persones que
treballen per al projecte tenen retribucions justes per la feina que fan; contribuir
a la reducció de residus tecnològics; renovar el mòbil sols quan realment fa falta i
amb criteris de consum responsable, i tenir coneixement de com funcionen les
tecnologies de la comunicació perquè tothom pugui exercir la seva llibertat com a
consumidor.”

www.firaesc.org
Fira d’Economia
Solidària de
Catalunya.

www.somenergia.coop
Cooperativa
energètica Som
Energia.

www.somconnexio.org
Informació de la
iniciativa Som
Connexió.

an passat deu anys de la seva mort, però la memòria
del poeta Miquel Martí i Pol [twitter.com/miquelmartipol], lluny d’esllanguir-se, continua ben viva.
Ho demostra l’enorme presència que té a la xarxa.
El recorregut parteix de la web de la Fundació Miquel Martí i Pol [www.miquelmartiipol.cat], constituïda fa set anys per contribuir a consolidar el llegat
cultural, educatiu i social del poeta. És la web més
completa, juntament amb l’extens apartat que li dedica l’espai LletrA [lletra.uoc.edu/ca/autor/miquelmarti-i-pol]. Al portal específic [escriptors.cat/autors/martipolm] que hi ha a l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana trobareu un bon repàs de
la seva obra i a Catalunya Ràdio n’hi ha un important arxiu sonor [goo.gl/CcWlLZ]. La web de
l’Ajuntament de Roda de Ter dedica una secció
[goo.gl/4DYShu] a la bi(bli)ografia del seu ciutadà
més conegut, com també un Espai Miquel Martí i
Pol [goo.gl/L3uHmo]. També s’hi esmenta una ruta
literària [goo.gl/n0RPCA] que presenta l’obra del
poeta a través del seu paisatge vital: n’hi ha més informació, de la passejada, a la web de l’Associació
d’Amics de Miquel Martí i Pol [miquelmartiipol.cat/destacats-2/ruta-literaria], a la de Paisatges
del Ter [goo.gl/wblLTe] i a la dels Espais Escrits
[www.espaisescrits.cat]. De Miquel Martí i Pol, que
disposa d’una auca i tot [auques.cat/tot.php?auca=pol], en podem trobar uns quants poemes a la
xarxa, com els que proposa la veterana web mallorquina Mag Poesia [mallorcaweb.com/mag-teatre/
martipol/poemes.html]. I en aquest bonic vídeo
[youtu.be/cIl86yy__8I], l’entrenador Pep Guardiola
recita un fragment de L’hoste insòlit.
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Fotos microscòpiques

Al Tall amb “clicks”

New Catalan Music

Helpouts

www.nikonsmallworld.com
Small World és el nom d’un concurs anual impulsat des del 1975
per l’empresa fotogràfica Nikon,
que té la particularitat de destacar, cada any, les millors fotografies científiques fetes amb microscopis.

youtu.be/lwyUULn4p_c
El grup Al Tall posava fi recentment a una llarga trajectòria
amb un concert de comiat a València. Un seguidor d’Ontinyent
ha publicat un vídeo d’homenatge amb la cançó Tio Canya, feta
amb ninots de Playmobil.

newcatalanmusic.llull.cat
L’Institut Ramon Llull ha presentat una eina per facilitar l’accés
a l’obra dels compositors que viuen i treballen a Catalunya, per
ajudar la música contemporània
catalana a ésser més present en
el circuit internacional.

helpouts.google.com
“Una ajuda real, de persones reals i en temps real.” Així es presenta el nou servei d’assistència
amb vídeo, i de pagament, del
gegant Google, amb centenars
d’assessors particulars o vinculats a empreses i marques.

