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El geògraf i doctor en Ciències ambientals, Martí Boada, 

pronunciarà la conferència institucional de Sant Jordi a 

Vilafranca 

 

L’Ajuntament de Vilafranca ha 

Sant Jordi, amb l’habitual conferència 

acadèmic. En aquest cas, la conferència, que tindrà lloc el proper

19,30h, a l’auditori de VINSEUM

Celoni, 1949). Boada és doctor en Ciències ambientals,

Actualment, Martí Boada és 

Unides pel Medi Ambient) i també 

reconeixements, va rebre la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya l’any 1999.

La seva tasca divulgadora en el camp de les ciències ambientals 

nombrosos articles científics, d'avaluació i opinió;

nacionals i internacionals; i en la publicació de més d’un centenar de 

ha tret el llibre Poesia forestal

mostra l'amor cap a l'entorn natural, la crida al canvi, el viatge a l'altre hemisferi, el laberint del 

temps, l'amistat, l'espera i l'observació…

La conferència de Martí Boada

celebrarà a Vilafranca. Es durà a terme seguint totes les mesures de prevenció de la COVID19 i 

l’aforament de l’auditori de VINSEUM serà limitat.

 

Actes del dia 23 

El mateix divendres 23 d’abr

seguit d’activitats combinant el tradicional 

Francesc, amb altres activitats, totes elles adaptades a les restriccions amb motiu de la 

COVID19. 

NOTA DE PREMSA

comunicacio@vilafranca.cat 

El geògraf i doctor en Ciències ambientals, Martí Boada, 

pronunciarà la conferència institucional de Sant Jordi a 

L’Ajuntament de Vilafranca ha decidit mantenir el tradicional acte institucional de la Diada de 

habitual conferència a càrrec d’una personalitat del món, polític, associatiu o 

acadèmic. En aquest cas, la conferència, que tindrà lloc el proper dijous 22 d’abril, a les 

19,30h, a l’auditori de VINSEUM (pl. Jaume I, 1), anirà a càrrec de Martí Boada 

s doctor en Ciències ambientals, geògraf i naturalista. 

membre de Comitè Espanyol de l'PNUMA (Programa de les Na

Unides pel Medi Ambient) i també treballa com a assessor científic de la UNESCO.

reconeixements, va rebre la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya l’any 1999.

La seva tasca divulgadora en el camp de les ciències ambientals s'ha traduït en la publicació de 

nombrosos articles científics, d'avaluació i opinió; en la participació de nombrosos congressos 

i en la publicació de més d’un centenar de llibres. 

stal (El Cep i la Nansa Edicions), un recull de 130 poemes, on 

'amor cap a l'entorn natural, la crida al canvi, el viatge a l'altre hemisferi, el laberint del 

temps, l'amistat, l'espera i l'observació… 

Martí Boada serà el primer acte amb motiu de la Diada de Sant Jordi que se 

celebrarà a Vilafranca. Es durà a terme seguint totes les mesures de prevenció de la COVID19 i 

l’aforament de l’auditori de VINSEUM serà limitat. 

El mateix divendres 23 d’abril, Sant Jordi, Vilafranca del Penedès celebrarà la Diada amb un 

seguit d’activitats combinant el tradicional mercat de llibres i roses a la rambla de Sant 

, amb altres activitats, totes elles adaptades a les restriccions amb motiu de la 

 
 

NOTA DE PREMSA 

El geògraf i doctor en Ciències ambientals, Martí Boada, 

pronunciarà la conferència institucional de Sant Jordi a 

acte institucional de la Diada de 

a càrrec d’una personalitat del món, polític, associatiu o 

dijous 22 d’abril, a les 

Martí Boada i Juncà (Sant 

membre de Comitè Espanyol de l'PNUMA (Programa de les Nacions 

treballa com a assessor científic de la UNESCO. Entre d’altres 

reconeixements, va rebre la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya l’any 1999. 

s'ha traduït en la publicació de 

en la participació de nombrosos congressos 

 Aquest Sant Jordi 

, un recull de 130 poemes, on Boada 

'amor cap a l'entorn natural, la crida al canvi, el viatge a l'altre hemisferi, el laberint del 

serà el primer acte amb motiu de la Diada de Sant Jordi que se 

celebrarà a Vilafranca. Es durà a terme seguint totes les mesures de prevenció de la COVID19 i 

, Vilafranca del Penedès celebrarà la Diada amb un 

mercat de llibres i roses a la rambla de Sant 

, amb altres activitats, totes elles adaptades a les restriccions amb motiu de la 
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Pel que fa al mercat de llibres i roses

jornada s’adreçarà únicament a professionals de la ciutat i del mercat

principalment les llibreries, floristeries i editorials de Vilafranca

únicament aquestes parades permetrà un major control dels espais i de l’afluència de públic i 

ajudarà a la reactivació econòmica del sector. 

garantir les mesures sanitàries i de seguretat, que serà semblant al Mercat dels 

Dissabtes, amb tancament perimetral i control d’aforament. L’horari del mercat de 

roses i llibres serà de les 9 a les 20.30h

Paral·lelament al Mercat de llibres 

Sant Jordi, a càrrec del Col·lectiu d’artesans, brocanters i pintors del Penedès i que es farà 

10 a 20.30h, a la plaça de la Constitució. L'illa de vianants a la plaça de la Constitució quedarà 

tancada a partir de les 10h. 

Parada d’autors i autores del Penedès

Per onzè any el proper divendres 23 d’abril 

per celebrar aquesta diada emblemàtica del llibre amb la instal·lació d’una carpa on podran 

dedicar els seus llibres als seus lectors. La iniciativa é

oferir un espai a la rambla de Sant Francesc

a 20h, els autors i autores  estaran a disposició dels seus  lectors. 

En aquests moments a les llibreries s’hi troben obres de creació literària, d’assaig, obres 

divulgatives i àlbums infantils creats per autors

l’Ajuntament vol agrair la serva tasca.

La convocatòria ha estat adreçada a una trentena d’autors i autores del Penedès que en el 

darrer any han vist publicades les seves obres. De moment han confirmat la seva presè

Josep Giménez Noguera, Miquel Florido

Martí Guardiola, Anna Godoy, Mireia Rios i Mariona Ríos, Anna Godoy, Quima Ricar

Maria Prat, Josep Font i Agnès Esquirol.

Tanmateix la convocatòria roman oberta a tots aquells autors i autores que 

darrer any i vulguin participar en aquesta trobada de signatura d’exemplars i apropar

NOTA DE PREMSA

comunicacio@vilafranca.cat 

mercat de llibres i roses, seguint les recomanacions establertes pel PROCICAT, la 

únicament a professionals de la ciutat i del mercat. Per tant, hi haurà 

principalment les llibreries, floristeries i editorials de Vilafranca. El fet de comptar amb 

únicament aquestes parades permetrà un major control dels espais i de l’afluència de públic i 

ajudarà a la reactivació econòmica del sector. L’Ajuntament aplicarà un

garantir les mesures sanitàries i de seguretat, que serà semblant al Mercat dels 

Dissabtes, amb tancament perimetral i control d’aforament. L’horari del mercat de 

9 a les 20.30h. 

Paral·lelament al Mercat de llibres i roses, també es durà a terme el Mercat d’artesania de 

, a càrrec del Col·lectiu d’artesans, brocanters i pintors del Penedès i que es farà 

, a la plaça de la Constitució. L'illa de vianants a la plaça de la Constitució quedarà 

Parada d’autors i autores del Penedès 

divendres 23 d’abril autors i autores del Penedès han esta

per celebrar aquesta diada emblemàtica del llibre amb la instal·lació d’una carpa on podran 

dedicar els seus llibres als seus lectors. La iniciativa és de l’Ajuntament de Vilafranca i 

ambla de Sant Francesc on durant les franges horàries de 12 a 14 h 

estaran a disposició dels seus  lectors.  

En aquests moments a les llibreries s’hi troben obres de creació literària, d’assaig, obres 

divulgatives i àlbums infantils creats per autors molt propers i a qui, d’alguna manera, 

l’Ajuntament vol agrair la serva tasca.  

La convocatòria ha estat adreçada a una trentena d’autors i autores del Penedès que en el 

darrer any han vist publicades les seves obres. De moment han confirmat la seva presè

Josep Giménez Noguera, Miquel Florido, Jordi Romeu, Jaume Font, , Xavier Montaner, Ernald 

Martí Guardiola, Anna Godoy, Mireia Rios i Mariona Ríos, Anna Godoy, Quima Ricar

Maria Prat, Josep Font i Agnès Esquirol. 

Tanmateix la convocatòria roman oberta a tots aquells autors i autores que 

darrer any i vulguin participar en aquesta trobada de signatura d’exemplars i apropar
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, seguint les recomanacions establertes pel PROCICAT, la 

. Per tant, hi haurà 

. El fet de comptar amb 

únicament aquestes parades permetrà un major control dels espais i de l’afluència de públic i 

L’Ajuntament aplicarà un protocol per 

garantir les mesures sanitàries i de seguretat, que serà semblant al Mercat dels 

Dissabtes, amb tancament perimetral i control d’aforament. L’horari del mercat de 

Mercat d’artesania de 

, a càrrec del Col·lectiu d’artesans, brocanters i pintors del Penedès i que es farà de 

, a la plaça de la Constitució. L'illa de vianants a la plaça de la Constitució quedarà 

autors i autores del Penedès han estat convidats 

per celebrar aquesta diada emblemàtica del llibre amb la instal·lació d’una carpa on podran 

de l’Ajuntament de Vilafranca i pretén 

de 12 a 14 h i de 18 

En aquests moments a les llibreries s’hi troben obres de creació literària, d’assaig, obres 

molt propers i a qui, d’alguna manera, 

La convocatòria ha estat adreçada a una trentena d’autors i autores del Penedès que en el 

darrer any han vist publicades les seves obres. De moment han confirmat la seva presència 

, Jordi Romeu, Jaume Font, , Xavier Montaner, Ernald 

Martí Guardiola, Anna Godoy, Mireia Rios i Mariona Ríos, Anna Godoy, Quima Ricart, Rosa 

hagin publicat en 

darrer any i vulguin participar en aquesta trobada de signatura d’exemplars i apropar-se 
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encara més al seus lectors i lectores. Per tal de participar

cultura@vilafranca.cat 

Caçadors de llibres 

Paral·lelament, el 23 d’abril es durà a terme una iniciativa inspirada en el 

consistirà en trobar un seguit de llibres que s’han amagat en diferents racons del centre de la 

ciutat. Per trobar-los, caldrà seguir les xarxes socials de l’Ajuntament de Vilafranca i estar atent 

a les pistes que es vagin mostrant. La persona que tro

amagats responen a diferents gèneres i públics amb l’objectiu qu

L’activitat està organitzada entre l’Ajuntament i la biblioteca Torras i Bages.

 

Espectacle itinerant 

Com a activitat per als més menuts

del Centre, ha programat en sessions de matí, a les 11h, i de tarda, a les 17.30h l’espectacle 

itinerant de Sant Jordi “Dragon ST.”

la Vila. Es tracta d’una divertida història que posa en entredit les moltes llegendes que 

s'expliquen de dracs i cavallers

 

Concert de la cobla Catània 

D’altra banda, l’habitual ballada de sardanes amb la cobla Catània serà substituïda per un 

concert de sardanes i música per a cobla

ocasió i amb motiu de les restriccions sanitàries, l’activitat tindrà lloc 

tancat i a l’aire lliure com és el 

limitat. 

 

Tota la informació dels actes previstos a Vilafranca per a la Diada de Sant Jordi es pot trobar a 

l’adreça cultura.vilafranca.cat/stjordi21

 

Vilafranca del Penedès, 19 d’abril de 2021
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encara més al seus lectors i lectores. Per tal de participar-hi, han d’escriure un correu a: 

Paral·lelament, el 23 d’abril es durà a terme una iniciativa inspirada en el 

consistirà en trobar un seguit de llibres que s’han amagat en diferents racons del centre de la 

los, caldrà seguir les xarxes socials de l’Ajuntament de Vilafranca i estar atent 

a les pistes que es vagin mostrant. La persona que trobi el llibre, se’l pot quedar. Els llibres 

amagats responen a diferents gèneres i públics amb l’objectiu que tothom pugui participar

L’activitat està organitzada entre l’Ajuntament i la biblioteca Torras i Bages. 

per als més menuts, l’Ajuntament, amb la col·laboració de l’Associació de Veïns 

ha programat en sessions de matí, a les 11h, i de tarda, a les 17.30h l’espectacle 

“Dragon ST.”, que anirà per les rambles i diferents carrers del centre de

divertida història que posa en entredit les moltes llegendes que 

s'expliquen de dracs i cavallers i que va a càrrec de la companyia JAM-Clown i humor gestual

tual ballada de sardanes amb la cobla Catània serà substituïda per un 

concert de sardanes i música per a cobla a càrrec de la mateixa formació musical. En aquesta 

ocasió i amb motiu de les restriccions sanitàries, l’activitat tindrà lloc a les 19h

tancat i a l’aire lliure com és el claustre dels Trinitaris. L’accés és lliure, però amb aforament 

Tota la informació dels actes previstos a Vilafranca per a la Diada de Sant Jordi es pot trobar a 

cultura.vilafranca.cat/stjordi21 

d’abril de 2021 
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hi, han d’escriure un correu a: 

Paral·lelament, el 23 d’abril es durà a terme una iniciativa inspirada en el geocaching que 

consistirà en trobar un seguit de llibres que s’han amagat en diferents racons del centre de la 

los, caldrà seguir les xarxes socials de l’Ajuntament de Vilafranca i estar atent 

bi el llibre, se’l pot quedar. Els llibres 

e tothom pugui participar-hi. 

laboració de l’Associació de Veïns 

ha programat en sessions de matí, a les 11h, i de tarda, a les 17.30h l’espectacle 

carrers del centre de 

divertida història que posa en entredit les moltes llegendes que 

Clown i humor gestual. 

tual ballada de sardanes amb la cobla Catània serà substituïda per un 

a càrrec de la mateixa formació musical. En aquesta 

a les 19h en un espai 

. L’accés és lliure, però amb aforament 

Tota la informació dels actes previstos a Vilafranca per a la Diada de Sant Jordi es pot trobar a 


