Primeres Jornades de Meteorologia i Climatologia de
la Mediterrània Occidental
Organitzen:
Associació Catalana de Meteorologia (ACAM)
Xarxa de Meteorologia de la Mediterrània Occidental, amb el suport del Ministeri
de Ciència i Innovació
Barcelona, divendres 28 de novembre de 2008 (Cosmocaixa)
Comitè Científic i Organitzador:
Joan Arús (Agencia Estatal de Meteorología, AEMET)
Joan Bech (Servei Meteorològic de Catalunya, SMC)
Josep Calbó (Universitat de Girona, UdG)
Vicente Caselles (Universitat de València, UV)
Bernat Codina (Universitat de Barcelona, UB)
César Coll (Universitat de València, UV)
Joan Cuxart (Universitat de les Illes Balears, UIB)
José Antonio Guijarro (Agencia Estatal de Meteorología, AEMET)
José Luís Palau (Centre d’Estudis Ambientals de la Mediterrània, CEAM)
Les Jornades s’estructuraran en 4 sessions de presentacions orals, una per cada
bloc temàtic. A cada sessió hi haurà una ponència convidada i un màxim de 6
presentacions seleccionades entre les contribucions enviades. La resta de
contribucions podran presentar-se en la sessió de pòsters.
Blocs temàtics:
1) 9h30 – 11h00. Fenòmens meteorològics adversos: Estudis sobre fenòmens
que comporten un risc associat. Entre aquests s'inclouen les tempestes intenses
(amb pedra, tornados i/o vents molt forts), precipitacions torrencials, etc.
Ponent convidat: Agustí Jansà (AEMET).
2) 12h00 - 13h30. Estudis climatològics: sobre la variabilitat espacial i temporal
del clima a la Mediterrània Occidental, i metodologies per a la seva
caracterització.
Ponent convidat: Yolanda Castro (Universidad de Granada).
3) 15h30 - 17h00. Processos i aplicacions: Treballs que descriguin processos
meteorològics en l'àmbit de la Mediterrània Occidental, de caràcter local o
regional, així com les aplicacions associades (modelització, contaminació,
agrometeorologia...).
Ponent convidat: Millán Millán (CEAM).
4) 17h30 - 19h00. Tècniques experimentals i numèriques: sobre la descripció de
tècniques per a fer predicció de l'oratge o per a la recerca, com per exemple les
tècniques de mesura de paràmetres meteorològics, de teledetecció o de
modelització meteorològica a totes les escales.
Ponent convidat: Sergio Alonso (Universitat de les Illes Balears).
5) 11h00 – 12h00. Pòsters.

Contribucions: Títol, autors i resum de menys de 300 paraules. Recepció oberta
fins el 30 de setembre inclòs. Acceptació: 15 d'octubre.
Llengües acceptades de les comunicacions: Català, Castellà i Anglès
Les contribucions presentades a les Jornades podran ser enviades a Tethys,
revista de Meteorologia de la Mediterrània Occidental (www.tethys.cat), a partir
de la finalització de les Jornades. Els manuscrits enviats seguiran el procediment
estàndard de revisió per iguals de la revista.
Si voleu assistir a les Jornades sense presentar ponència, comuniqueu-nos-ho i
us enviarem una invitació personalitzada.
Contacte: Margalida Riutort (secretariat.jmmo@tethys.cat)

