
21 de març 
Dia Mundial de la Poesia 

Ajuntament de la Riera de Gaià 
Associació Síndrome de Down 
Ateneu dels Guiamets 
Biblioteca Comarcal Conangla i Fontanilles (Montblanc) 
Biblioteca Joan Miró (Mont-roig del Camp) 
Biblioteca Mestra Maria Antònia (Torredembarra) 
Biblioteca Mossèn Ramon Muntanyola (L’Espluga de Francolí) 
Biblioteca Pública Municipal (Cambrils) 
Biblioteca Pública de Tarragona 
Biblioteca Salvador Estrem i Fa (Falset) 
Biblioteca & Punttic de la Nou de Gaià 
Centre Cultural Infant Pere de l’Hospitalet de l’Infant 
Centre d’Estudis Riudomencs Arnau de Palomar  
Centre de Lectura de Reus 
Consell Comarcal de la Conca de Barberà 
Consell Comarcal del Tarragonès 
Departament d’Ensenyament 
ONCE 

LA RIERA DE GAIÀ             
Casal Rierenc 
23 de març a les 10 h  
Taller “Construïm la poesia” i lectura del poema de Z. Burgos en dife-
rents llengües, a càrrec de famílies i personalitats de la comarca. 
 

RIUDOMS  
Centre d’Estudis Riudomencs Arnau de Palomar 
 21 de març a les 20 h 
“Senallada de mots”: lectura de versos per part dels mateixos autors 
(dotze poetes riudomencs), tant en viu com a través de videocon-
ferència des de diversos punts de Catalunya i Europa. 
 

SANTA COLOMA DE QUERALT 
Escola Cor de Roure                                                                              
 21 de març a les 9.30 h 
Marató poètica a la plaça Major amb la participació de tots els alum-
nes i mestres de l'escola.  
 

TARRAGONA 
Antiga Audiència  
21 de març a les 10 h 
Lectura poètica en diferents llengües a càrrec dels pares d’alumnes i 
de textos de J. Raspall  per part dels alumnes de l’Escola Saavedra.  
  
Escola Sant Salvador  
20 de març a les 12 h 
Inauguració dels tallers culturals sobre J. Raspall, organitzats pel Pla 
Educatiu d’Entorn de Tarragona en el marc del programa Foment de 
la lectura i sostenibilitat de les actuacions, en col·laboració amb l'Ins-
titut Vidal i Barraquer.  
  
Biblioteca Pública de Tarragona  
21 de març a les 12 h 
Vermut poètic amb lectors dels clubs de la Biblioteca Pública de  
Tarragona, alumnes del Centre de Normalització Lingüística, l’Escola 
Oficial d’Idiomes, l’ONCE i l’Associació Síndrome de Down. 
                                
Biblioteca Pública de Tarragona  
21 de març a les 18 h 
Lectura de poemes per a grans i petits: selecció de poemes de l'es-
criptora i bibliotecària J. Raspall, amb motiu del centenari del seu 
naixement. 
 
Cafè-bar del Teatre Metropol  
21 de març a les 19.30 h 
Poetes del Camp de Tarragona: lectura pública de poemes d'obra 
pròpia, en una mostra de la vitalitat poètica de les lletres al Camp.   
 

TORREDEMBARRA 
Biblioteca Mestra Maria Antònia 
 21 de març a les 18 h 
Grup literari Rates de biblioteca: lectura i videoprojeccions sobre els 
autors que se celebren l'any 2013.  
 
Biblioteca Mestra Maria Antònia  
21 de març a les 19 h 
Club de lectura: Laia de Salvador Espriu.  
 

VILA-SECA 
Residència Vila-seca 
 21 de març a les 10 h 
Lectures de poemes de J. Raspall per part de l’alumnat de les dife-
rents escoles i lectura de poemes de S. Espriu per part del dels insti-
tuts,  organitzades pel Pla Educatiu d’Entorn de Vila-seca. 

Una iniciativa de la Institució de les Lletres Catalanes 

Amb la coordinació de:                                               I l’organització de: 

CALAFELL 
Museu Casa Barral 
21 de març a les 19 h 
Lectura de poemes (Z. Burgos, S. Espriu i J. Raspall) a càrrec dels alumnes dels 
cursos de català de l’Oficina de Català de Calafell. 
 

CAMBRILS 
Biblioteca Pública Municipal 
18 de març  a les 18 h 
Plantada poètica (taller per dibuixar i escriure poesies de J. Raspall) i altres acti-
vitats de J. Raspall durant el mes de març.  
 
Ateneu Juvenil de Cambrils 
20 i 21 de març al vespre 
Lectura del poema XLVI de La pell de brau de S. Espriu en diverses llengües, 
per part dels alumnes dels cursos del Servei Local de Català de Cambrils. 
 

L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ  
Biblioteca Mossèn Ramon Muntanyola 
22 de març a les 19 h 
Lectura del poema de Z. Burgos en diferents llengües per part d’alumnes dels 
cursos de català. 
 

FALSET 

Biblioteca Salvador Estrem i Fa 
21 de març a les 19 h 
Lectura de poemes de S. Espriu per part de l’alumnat dels cursos de català del 
Servei Comarcal de Català del Priorat i de poemes de J. Raspall per part del pú-
blic infantil de la Biblioteca.  
 

ELS GUIAMETS             
Ateneu dels Guiamets    
10 i 24 de març a les 18 h 
Concerts d'acordions i d'un quartet de veus, amb lectures i referències al Dia 
Mundial de la Poesia.  
 

L’HOSPITALET DE L’INFANT 
Centre Cultural Infant Pere              
22 de març a les 20 h 
Recital de poesia (Any Espriu), organitzat per l'Antena del Coneixement de la 
Universitat Rovira i Virgili de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant.  
 

MONTBLANC  
Biblioteca Comarcal Conangla i Fontanilles                                                                                       
21 de març a les 17.30 h  
Lectura pública del poema de Z. Burgos en diverses llengües, per part dels alum-
nes de català de l’Ajuntament de Montblanc i del Servei Comarcal de Català, i 
personalitats del poble.  
 

MONT-ROIG DEL CAMP 
Biblioteca Joan Miró 
21 de març a les 19 h 
Recital de poesia a càrrec de Joan Màdico, professor i actor, en col·laboració 
amb el Centre d’Estudis Mont-rogencs.  
 

LA NOU DE GAIÀ 
Biblioteca & Punttic 
21 de març a les 17 h  
Lectura dels sis treballs guanyadors  del concurs “Canviem una poema per una 
piruleta”, que rebran una superpiruleta de premi.  
 

REUS 
Escola la Vitxeta 
21 de març a les 15 h 
Recital de poemes al pati de l’escola a càrrec d’alumnes de diferents grups per a 
tots els alumnes i professors.  
 
Centre de Lectura de Reus  
21 de març a les 19.30 h 
Lectura per part del col·lectiu En veu alta: Vetlla, un poema de Jordi Llavina. 
 
Centre de Normalització Lingüística  
de l’Àrea de Reus Miquel Ventura    21 de març a les 19 h 
Lectura del poema de Z. Burgos al vestíbul del Centre de Normalització Lingüísti-
ca i obertura de l’Any Espriu, en col·laboració amb Òmnium Cultural Baix Camp i 
la Regidoria de Cultura i Joventut de l’Ajuntament de Reus. 
 
 
 


