XII Setmana Catalana de Meteorologia - METEOCAT 2009
Els climes del món
Museu CosmoCaixa (Barcelona) - 21 i 22 de març de 2009

Dissabte 21 de març
09:00 h

Recepció i benvinguda

09:30 h

El clima de les àrees de muntanya
Ramon Pascual (AEMET)

10:15 h

El clima de les zones desèrtiques
Dr. Toni Barrera-Escoda (SMC)

11:00 h

Pausa - cafè.

11:30 h

El clima mediterrani
Dr. Javier Martín Vide (UB)

12:15 h

El clima de les zones polars
Toni Pou (Digital Text)

13:00 h

Temps lliure per a participar en les diferents activitats que es realitzaran dins el recinte del
museu CosmoCaixa, organitzades per AEMET, SMC, ACAM i ACOM.

15:30 h

Gestió dels recursos hídrics en el clima tropical
Dr. Miquel Salgot (UB)

16:15 h

Per què hi ha climes al món?
Jordi Mazon i Marcel Costa (ACOM)

17:00 h

Pausa

17:30 h

Núvols de tots els climes: Comentari de les imatges del concurs FOTOMET 2009.
Dr. Jeroni Lorente (UB)
A continuació es farà el lliurament dels premis FOTOMET 2009.
Diumenge 22 de març

11:00 h

Taller de construcció d’instruments meteorològics casolans
Activitat dirigida a públic familiar

12:30 h

Taller de construcció d’instruments meteorològics casolans
Activitat dirigida a públic familiar

Durant ambdues jornades, el museu habilitarà una sala per a la projecció de l’audiovisual FOTOMET 2009,
que inclou les 177 fotografies que participen a l’edició d’enguany del concurs.
El FOTOMET 2009 i les Jornades METEOCAT 2009 es realitzen en el marc de les activitats del Dia
Meteorològic Mundial. Durant els dies 21 i 22 de març, l'entrada al CosmoCaixa i les activitats especials seran
gratuïtes.
L’assistència a les jornades METEOCAT 2009 és gratuïta i oberta a tothom, limitada per l’aforament de la sala
d’actes (65 places).

ACOM
C/ Pere Vergés, 1 despatx 7.13. 08020 Barcelona
Telèfons: 93 314 01 89 - 666 52 55 59
Web: http://www.acom.cat E-mail: acom@acom.cat

