PREMI INTERNACIONAL
DE METEOROLOGIA EDUARD FONTSERE 2017

Amb la finalitat de promoure i divulgar el coneixement de la meteorologia i la
climatologia de la Mediterrània, l’Associació Catalana de Meteorologia (ACAM)
convoca el Premi Internacional de Meteorologia Eduard Fontserè 2017, amb el
patrocini del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) i l’Àrea de Medi Ambient de la
Diputació de Barcelona, dotat amb 2.500 EUR a treballs publicats entre el 2015 i el
2017 en revistes d’investigació de ciències atmosfèriques indexades en el SCI (Science
Citation Index, Thomson Reuters) o SCOPUS, amb aportacions rellevants per al
coneixement de la meteorologia i la climatologia de la Mediterrània.

BASES:
1. Enviament i documentació
1.1 Cal enviar un exemplar del treball publicat en les mencionades revistes en
format PDF per correu electrònic a la direcció: pef@acam.cat, amb
l’assumpte “Premi Eduard Fontsere 2017”.
1.2 Adjunt al treball s’ha d’acompanyar de:
-

-

Formulari de presentació i d’acceptació de les bases, signat per l’autor o
autors del treball. El model del formulari es pot descarregar de la pàgina web
de l’ACAM: http://www.acam.cat/pef
Una pàgina única amb les dades de l’article publicat (Revista, volum i any
de publicació), així com de les dades personals amb un breu currículum vitae
de l’autor o autors de l’article.

1.3 El límit de recepció de treballs és el 28 de Setembre de 2017.
2. Jurat i veredicte
2.1 El jurat estarà constituït per un membre de la Junta de l’ACAM, que el
presidirà, i per tres membres més: un proposat pel Servei Meteorològic de
Catalunya (SMC), un per l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de
Barcelona, i un a proposta de la junta de l’ACAM. El jurat podrà sol·licitar
assessorament extern sobre l’interès dels treballs presentats.
2.2 El veredicte del jurat serà inapel·lable. L’ACAM ho farà públic en la web
(www.acam.cat ) abans de las XXIII Jornades Eduard Fontserè del 2017.

2.3 El premi s’entregarà durant l’acte de clausura de les XXIII Jornades Eduard
Fontserè, el 26 de novembre de 2017.
2.4 Si, a parer del jurat cap treball assoleix el mínim rigor exigible, el premi
podria ser declarat desert.
3. Premi i presentació del treball premiat
3.1 Es concedirà un únic premi de 2.500 Euros al treball guanyador.
3.2 L’import es satisfarà al guanyador durant la segona quinzena del mes de
gener del 2018.
3.3 L’autor o autors premiats faran una presentació com a ponència del treball
en les XXIII Jornades de Meteorologia Eduard Fontserè.

Qualsevol qüestió no prevista en aquestes bases serà resolta per l’ACAM

