Servei
Meteorològic
de Catalunya

INVITACIÓ A L’ACTE DE FONDEIG DE LA BOIA METEORÒLOGICA
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
DIA: divendres 3 de març de 2006
HORA: 10 del matí
LLOC: Port de Blanes
El proper divendres dia 3 de març de 2006 a les 10 hores es realitzarà el fondeig d’una de les
quatre boies meteorològiques de la Generalitat de Catalunya, que completaran la Xarxa
d’Instruments Oceanogràfics i Meteorològics (XIOM). A partir d’ara la XIOM permetrà conèixer
les condicions de vent, de corrents marins, de temperatura del mar i d’onatge en temps real a
tot al litoral català.

Actualment la XIOM està formada per quatre boies que mesuren l’onatge al golf de Roses, davant del
delta de la Tordera, del Llobregat i davant del Cap Tortosa. Fruit de la necessitat de conèixer més a fons
les condicions meteorològiques en aquests punts de mesura es va iniciar l’ampliació de la xarxa amb
boies que disposessin de mesures de vent, corrents marines i temperatura del mar. Tota aquesta
informació permetrà aprofundir en les característiques climàtiques de la Mediterrània, millorar els models
de generació d’onatge i conèixer els corrents marins per tal d’actuar amb més informació en cas de
contaminació accidental de les aigües marines.
Totes aquestes infrastructures estan gestionades pel Departament de Política Territorial i Obres
Públiques (DPTOP), pel Departament de Medi Ambient i Habitatge, Ports de la Generalitat i el Servei
Meteorològic de Catalunya amb la col·laboració del Laboratori d’Enginyeria Marítima de la UPC.
A aquest acte hi assistiran el conseller de Medi Ambient i Habitatge, Sr. Salvador Milà, el Rector de la
Universitat Politècnica de Catalunya, Sr. Josep Ferrer, el Secretari General per la Mobilitat i president de
Ports de la Generalitat, Sr. Manel Nadal, la Gerent de Ports de la Generalitat, Sra. Maria Dolors
Rodríguez i el Director del Servei Meteorològic de Catalunya, Sr. Joan Pallisé.
L’acte s’iniciarà a les 10 del matí al port esportiu de Blanes i consistirà en uns breus parlaments de les
autoritats i en una explicació tècnica de la xarxa i de la seva utilitat. Tot seguit es procedirà a
l’embarcament dels assistents, que es traslladaran fins el lloc del fondeig on es podrà veure tota la
maniobra de posada en funcionament d’aquest nou instrumental.
És imprescindible confirmar l’assistència al 935676098 o a smc@meteocat.com ja que per motius
logístics es necessita saber amb exactitud el nombre d’assistents.

