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Twitter: @acam_cat
Facebook: Associació Catalana de Meteorologia (ACAM)

III Jornades
Inscripcions
Es formalitzen enviant per correu, fax o correu electrònic el butlletí
d'inscripció i una còpia de l'ingrés bancari a:
Associació Catalana de Meteorologia

cI Pere Giró, 9
08720 Vilafranca del Penedès.
Fax: 93 890 57 41
acam@acam.cat

ACAM
Associació Catalana de Meteorologia

Les inscripcions no es consideraran vàlides sense la còpia de l'ingrés
bancari. Places limitades.

Entitat bancària:

Pere Giró 9
08720 Vilafranca del Penedès
Tel/Fax: 93 890 57 41

08005

acam@acam.cat

Núm. del compte corrent: 2100 1824 120200016533.

La Caixa
Agència Av. del Litoral

24-34

Barcelona

Els efectes dels aiguats
amb inundacions més
importants d'aquests
darrers cinquanta anys

http://www.acam.cat

Drets
Entrada a les sessions de CosmoCaixa Barcelona, documentació,
refrigeris, un exemplar de la publicació de les ponències presentades
i un DVD del projecte IMPRINTS.
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Servei
Meteorològic
de Catalunya

Barcelona,

de 2012

24 de novembre

Un any més l'Associació Catalana de Meteorologia
(ACAM) proposa les XVIII Jornades de Meteorologia
Eduard Fontserè, que enguany s'escauran el dia 24
de novembre de 2012. Com cada any parell, s'hi
estudiarà un únic tema monogràfic: els efectes dels

Programa de les jornades:

XVIII Jcrnades

Dissabte, dia 24 de novembre, matí:

de

ACTE INSTITUCIONAL

.
Meteom I ogla

CosmoCaixa Barcelona, Sala Àgora. Isaac Newton 26. 08022 Barcelona.

Eduard,
rontsere

Entrada per inscripció.

aiguats amb inundacions més importants d'aquests
darrers cinquanta anys.

El cinquantè aniversari de les riuades del 1962 al Vallès

08:45
09:15
09:30

Primera ponència: Una aproximació a l'estudi dels aiguats des

Full d'inscripció

d'una perspectiva hidrometeorològica. Maria del Carmen Llasa!.

no podia passar per alt en aquestes Jornades, ni
tampoc el trentè aniversari dels aiguats d'Andorra o

Recollida de documentació i credencials.
Presentació de les Jornades, a càrrec de l'ACAM.

Dep. d'Astronomia i Meteorologia, Universitat de Barcelona.

10:10

Nom:

Segona ponència: Les inundacions a Catalunya: futur, present

Adreça:

de Tous, que marquen un punt d'inflexió i el principi

i passat. Mariano Barriendos. Institut Català de Ciències del Clima

Codi postal:

de la meteorologia de mesoscala, car per primera

/ Universitat de Barcelona..

vegada s'identifica un SCM com a responsable dels
aiguats. També hi haurà una visió històrica i un repàs
de les eines actuals i futures de predicció. Tot plegat
s'acabarà amb una taula rodona.

10:50

Tercera ponència: Retrospección a la situación meteorológica
del 25 de septiembre de 1962. Paco Martín. AEMET .

11 :30
11:45
12:15

Torn obert de preguntes.

les institucions següents: Institut Català de Ciències

Quarta ponència: L'aiguat del 1982 a Andorra. Pere Esteban,

investigadora. CENMA-IEA.

12:55

Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), Universitat

Cinquena ponència: Las lIuvias torrenciales del 20 de octubre

Catalunya (UPC), Agencia Estatal de Meteorologia

A) Socis actuals de l'ACAM:
B) No socis de l'ACAM:

1) Que se'n facin al moment de 1;1 inscripció: 30 euros.

Estudiants que se'n facin al moment de la inscripció: 25 euros.
2) Que no se'n facin al moment de la inscripció: 45 euros
(Inclou quota automàtica de soci fins a fi d'any. S'ha de justificar la condició
d'estudiant amb còpia de la matrícula).
En cas de voler ser soci, cal omplir les línies següents (per a poder tramitar

Dissabte, dia 24 de novembre, tarda:

el cobrament de la quota anual):

(AEMET). Totes les ponències presentades s'inclouran

(CosmoCaixa Barcelona, Sala Àgora. Isaac Newton, 26. 08022 Barcelona.

al llibre de les Jornades que anirà acompanyat d'un

Entrada per inscripció).

NIF:

16:30

Data de naixement:

DVD del projecte IMPRINTS.

També reproduirem un escrit d'Eduard Fontserè sobre

17:10

els llevants del litoral català, publicat en alemany i en
versió catalana.

Les Jornades tenen el suport del Departament de Medi
Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, de
l'Agencia Estatal de Meteorologia, de la Diputació de
Barcelona i de CosmoCaixa Barcelona.

15 euros.

Socis-estudiants actuals de l'ACAM 12 euros.

Torn obert de preguntes.
Final del bloc i dinar.

de Barcelona (UB), Centre de Recerca Aplicada en
Hidrometeorologia (CRAHI), Universitat Politècnica de

Modalitats d'inscripció:
T ots els inscrits passaran a ser socis dE l'ACAM, en les modalitats següents:

España. Àngel Rivera. Ex-portaveu d'AEMET.

13:35
13:50

Email:

Demana d'inscriure's a les XVIII Jornades de Meeorologia Eduard Fontserè.

de 1982 y el inicio de la meteorología de mesoescala en

del Clima, Centre d'Estudis de la Neu i de la Muntanya
d'Andorra i Institut d'Estudis Andorrans (CENMA-IEA),

Comarca:
T elèfon:

Descans. Cafè. Refrigeri.

cap de la Unitat de Medi, físic i investigador; i Laura T r apero,

En aquestes Jornades, hi intervindran especialistes de

Po b laci ó:

Sisena ponència: Nou sistema d'avisos de situació meteorològica
de perill: aplicació a les precipitacions abundants i intenses.

Banc o caixa:

Santi Segalà Gallofrè, cap de l'àrea de predicció. SMC.

Agència:

Setena ponència: Presentació vídeos del projecte IMPRINTS. Marc

Núm. del compte: (CeC):

Berenguer. CRAHI-UPC.

17:50
18:00
18:30

(20 dígits)

Tom obert de preguntes.
Descans. Cafè.

SIGNATURA:

Vuitena ponència: Gestió de l'emergència en el cas d'inundacions.
Manuel Pardo, director general de Protecció Civil.

18:45
19:45

Taula rodona i torn obert de preguntes.
Clausura, amb la participació del director del SMC, d'AEMET i de
l'Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona.

Nlota. En totes les modalitats d'inscripció

c,aldrà tornar per fax o per correu (electrònic
o postal) aquesta butlleta, juntament amb el
ju,"tificant d'ingrés de la quantitat assignada,
seegons l'opció escollida.

