XXV Setmana Catalana de Meteorologia
METEOCAT 2020
ELS OBSERVADORS METEOROLÒGICS- XXV
ANIVERSARI DE L’A.C.O.M
Museu CosmoCaixa - Barcelona - 3 d’Octubre de 2020
MATÍ
9:00h Punt de trobada
9:30h Benvinguda per part de Lluís Pujol President ACOM
9:40h Presentació per part d’Eliseu Vilaclara, director del Servei
Meteorològic de Catalunya
10:00h 100 anys d’observació meteorològica a Catalunya a
càrrec d’en Marc Prohom i Roger Vendrell- Servei Meteorològic
de Catalunya
10:45h Els observadors de núvols a càrrec d’Alfons Puertas i
Javier Martín Vide
11:30h Descans
12:00h FOTOMET, comentari de les fotografies del concurs, a
càrrec de Jeroni Lorente (Universitat de Barcelona)

12: 20h Projecció de l’audiovisual FOTOMET 2020, anunci dels
guanyadors del concurs FOTOMET 2020 i Entrega de premis.
12:40h Temperatura del mar i altres aigües, la seva tendència, a
càrrec de Josep Pascual i Masseguer
13:35h Dinar
TARDA
16:00h Us de l’Observació meteorològica a la predicció
operativa i nowcasting. Ramon Pascual-AEMet CMT Catalunya
17:00h TAULA RODONA: L’Observació meteorològica al segle XXI
Moderada per Javier Martin Vide - Catedràtic de Geografia Física
de la UB
Participants:





Albert Borràs- Observatori de Pujalt
Antonio Gázquez – Observatori Fabra
Ricard Ripoll- XOM/SMC
Manel Dot–ACOM, XOM i Xarxa Meteosona.

18h- Cloenda
Les Jornades Meteocat 2020 s’adeqüen a la normativa Covid19, per aquest motiu es realitzaran a la sala Àgora del
Cosmocaixa, amb control estricte de l’aforament a 1/3 de la
seva capacitat i amb les mesures higièniques reglamentaries.
L’aforament permès es limita a 65 persones. Es prega a tots els
assistents dur mascareta i respectar la distància social.

Les Jornades Meteocat són d’inscripció lliure i gratuïta,
respectarem les inscripcions a les jornades que teníem en el
moment de la seva cancel·lació. Qui estigui interessat en
assistir i encara no estigui inscrit ho pot fer a la següent adreça
electrònica, acom1995meteo@gmail.com, fins el dia 27 de
Setembre de 2020.
Degut a l’evolució de la pandèmia i els canvis de normativa
institucional, pot ser que al llarg d’aquest setembre s’hagin de
tornar a posposar aquestes jornades. Informarem puntualment
de qualsevol novetat al respecte.

