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Mor la poetessa Montse Llorens als
66 anys
La seva tasca educativa a Manlleu, com a directora de l'escola d'adults durant
dècades, va ser molt rellevant

Montse Llorens | Biblioteca de Taradell

La poetessa Montse Llorens ha mort aquest dimarts a l'edat de 66 anys. Va néixer al Brull però
el 1978 ja es va traslladar a Manlleu.
A la capital del Ter, va treballar com a professora i va ser durant dècades directora de l'escola
d'adults Martí i Pol. El 2016, es va jubilar i va tancar així la seva tasca educativa a la ciutat, que
va tenir un paper molt rellevant.
Pel que fa a la seva activitat literària, va publicar una desena de llibres i va obtenir nombrosos
premis. L'any 1987 va guanyar els premis de poesia Miquel Martí i Pol de Roda de Ter i el Jacint
Verdaguer de Calldetenes. Un any després, va obtenir l'Abraxas de Calella, el Josep Munteis
d'Olot i el Goleta i Bergantí del Masnou. L'any 1993 va guanyar el Premi de Narrativa de
Calldetenes. El novembre de 2015, la seva obra es va incloure a la Ruta Literària d'autors
contemporanis de Manlleu.

Video 35 ? ?Les veus de Manlleu?
? Montse Llorens ens llegeix ?Hi vius però no hi ets? un poema del llibre «Cases, cambres, murs »
(Ed. Témenos).@elterpuntnet @el9nou @lletres @ajManlleu @manlleueja#VeusdeManlleu
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#ManlleuCultura #LaBibliotecadesdeCasa #joemquedoacasa pic.twitter.com/uMeBISU2YJ
? Biblioteca Manlleu (@bibliomanlleu) April 25, 2020
També va participar en el programa de Ràdio Manlleu ?Manlleu des de l'Erm?, on s'explicaven
les activitats del barri.
La seva pèrdua ha deixat nombroses mostres de condol a les xarxes socials.

Lamentem profundament la mort de Montse Llorens, poeta, mestra, amiga. Amb ella hem fet
projectes fantàstics! (als comentaris) Mai va tenir un no per a la Cultura. Els seus poemes i escrits
ens acompanyaran sempre. Gràcies per tot, Montse! pic.twitter.com/MJ1Oy3GhgP
? Biblioteca Manlleu (@bibliomanlleu) September 21, 2022

Avui ha mort la poetessa manlleuenca Montse Llorens. La recordem en el Club de Lectura que
va conduir l'abril del 2018 a la Biblio dedicat a Pilar Cabot. pic.twitter.com/UTEpBpYKcB
? Biblioteca de Taradell (@bibliotaradell) September 21, 2022
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