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Començar a llegir poesia, anar a un recital o 

comentar el darrer llibre amb algú altre, són els 

hàbits de la comunitat poètica. Què té la poesia 

que enganxa tant? 

El taller Escampant els versos vol ser un espai on 

endinsar-nos a la poesia des de la pròpia 

experiència. Per fer-ho, compartirem lectura i 

conversa amb els poetes Misael Alerm i Santi 

Montagud, i els responsables d'Edicions Terrícola, 

Esteve Plantada i Berta Diumaró.  

A Escampant els versos descobrirem els vincles que 

teixeix la comunitat poètica.  

És una proposta de Joan Gener Barbany, activista 

cultural.  

ESCAMPANT ELS VERSOS 
De la intimitat de la lectura a la 
comunitat poètica 

Totes les sessions seran a les 19 h, a la 

Biblioteca Roca Umbert. 

Cal fer-ne la inscripció prèvia, a partir del 

20 de setembre, a les 15 h, a la biblioteca o a 

www.granollers.cat/inscripcionsbiblioteques 

 

http://www.granollers.cat/inscripcionsbiblioteques


Prat de la Riba, 77. 08401 Granollers 
Tel. 93 860 44 50 
bru@ajuntament.granollers.cat 
www.rocaumbert.cat 
 
Horari 
De dilluns a divendres, de 15 h a 20 h 
Dimecres i divendres, de 10 h a 14 h 
Dissabte, de 15.30 h a 20 h 

Col·labora: 

Dijous 22 de setembre // Presentació a càrrec de 
Joan Gener Barbany 

 

Dijous 27 d’octubre // Compartim la lectura “Nova 
York”, de Blai Bonet 

Dijous 24 de novembre // Escampant els versos 
amb...   Misael Alerm, poeta 

Amb en Misael Alerm  ens preguntarem què és la 

poesia, com es pot escriure i què vol dir això 

de “ser un poeta”. 

 

Dijous 26 de gener // Compartim la lectura 
“Ancoratge” de Míriam Cano  

Dijous 23 de febrer // Escampant els versos amb...   
Esteve Plantada i Berta Diumaró, editors 

Amb Terrícola descobrirem una editorial de 

proximitat i compromesa i parlarem dels secrets 

que amaga la publicació d’un llibre de poesia.  

 

Dijous 23 de març // Compartim la lectura 
“Romancero gitano”, de Federico García Lorca  

Dijous 27 d’abril // Escampant els versos amb...   
Santi Montagud, poeta i lector  

Amb en Santi Montagud compartirem l’experiència de 

llegir poesia i de com podem mirar la realitat 

amb ulls de poeta. 

bibliotequesdegranollers 

@bibliotequesgr 

Biblioteques_granollers 

Laboratori de lletres i imatges 

Biblioteques de Granollers 

Biblioteques de Granollers 

http://www.rocaumbert.cat
http://www.cpnl.cat/xarxa/cnlvallesoriental/
http://www.granollers.cat/
http://www.diba.cat/biblioteques/
https://www.facebook.com/bibliotequesdegranollers
http://twitter.com/bibliotequesgr
http://wp.granollers.cat/lablletresimatges
http://issuu.com/bibliotequesdegranollers
http://www.youtube.com/channel/UC8XcDJ5LKkYORXkAZlM4wkg
http://issuu.com/bibliotequesdegranollers
http://twitter.com/bibliotequesgr
https://www.facebook.com/bibliotequesdegranollers
http://www.youtube.com/channel/UC8XcDJ5LKkYORXkAZlM4wkg
https://www.facebook.com/bibliotequesdegranollers
http://www.youtube.com/channel/UC8XcDJ5LKkYORXkAZlM4wkg

