


Programa de les jornades:

Dissabte, dia 29 de novembre, matí:
SEQUERA I
(CosmoCaixa de Barcelona, Isaac Newton, 26. 08022 Barcelona)

08.45	 Recollida de documentació i credencials.
09.15	 Presentació de les Jornades.
09.30 	 Primera ponència: Estudi comparatiu de la sequera actual dins 

la sèrie pluviomètrica de Barcelona, 1786-2008. Mariano 
Barriendos, B).

10.15	 Segona ponència: Impacte de la sequera en els ecosistemes 
vegetals. Carles Gràcia, CREAF.

11.00 	 Torn obert de preguntes.
11.30 	 Descans. Cafè. Refrigeri.
12.15 	 Tercera ponència: Estadístiques d'episodis secs a Catalunya 

durant la segona meitat del segle XX. August Burgueño, UB.
13.00 	 Quarta ponència: La darrera sequera dins el marc peninsular. 

Fernando Belda, AEMET.
13.45 	 Torn obert de preguntes.
14.00 	 Final del bloc i dinar. 

Dissabte, dia 29 de novembre, tarda:
LA SEQUERA II
(CosmoCaixa de Barcelona, Isaac Newton, 26. 08022 Barcelona)

16.15 	 Cinquena ponència: La darrera sequera dins el marc de la ciutat 
de Barcelona. Roman Llagostera, Medi Ambient de l’Ajuntament 
de Barcelona,

17.00 	 Sisena ponència: Els informes de precipitació del Servei 
Meteorològic de Catalunya: L'any pluviomètric 2007-2008. 
Muntsa Busto, SMC.

17.45 	 Torn obert de preguntes.
18.00 	 Descans. Cafè.
18.30 	 Setena ponència: Tendències esperables de la precipitació el 

segle XXI. Víctor Homar, UIB.
19.15 	 Vuitena ponència: Desertificación y sequía: sinergias y 

perspectivas. José Luis Rubio, CIDE.
20:00 	 Torn obert de preguntes.
20.15 	 Cloenda de les jornades. Amb la participació del director del 

SMC i del d'AEMET.

XIV Jornades

Full d’inscripció 

Nom: 

Adreça: 

Codi postal:			 Població: 

Comarca: 

Telèfon:			 Email:  

Demana d’inscriure’s a les XIV Jornades de Meteorologia Eduard Fontserè. 

Modalitats d’inscripció: 
Tots els inscrits passaran a ser socis de l’ACAM, en les modalitats següents:
A) Socis actuals de l’ACAM: 15 euros. 
B) No socis de l’ACAM:	

1) Que se’n facin al moment de la inscripció: 30 euros	
2) Que no se'n facin al moment de la inscripció: 45 euros

 (Inclou quota automàtica de soci fins a fi d’any.)

En cas de voler ser soci, cal omplir les línies següents (per a poder tramitar 
el cobrament de la quota anual): 

NIF: 

Data de naixement: 

Banc o caixa: 

Agència: 

Núm. del compte: (CCC): (20 dígits)   

SIGNATURA:   

Nota. En totes les modalitats d’inscripció 
s’haurà de tornar per correu aquesta 
butlleta, juntament amb el justificant 
d’ingrés de la quantitat assignada, 
segons l’opció escollida.

Per catorzè any consecutiu l'Associació Catalana 
de Meteorologia (ACAM) brinda les Jornades de 
Meteorologia Eduard Fontserè, que enguany 
s'escauran el dia 29 de novembre de 2008. Com 
cada any parell, s'hi estudiarà un únic tema 
monogràfic, que en aquesta ocasió serà la 
sequera.
L’any 2008 hem pogut veure com, en qüestió de 
sequera, en molts pocs dies hem passat d'una 
fase d’emergència a la desaparició del fenomen. 
Des que els embassaments es van omplir prou, 
no se n’ha tornat a parlar. Però l’ACAM ha cregut 
convenient de dedicar unes jornades 
monogràfiques a estudiar la sequera, si més no 
des del punt de vista meteorològic.
En aquestes jornades, hi intervindran especialistes 
de les institucions següents: Servei Meteorològic 
de Catalunya (SMC), Universitat de Barcelona 
(UB), Universitat de les Illes Balears (UiB), Agencia 
Estatal de Meteorología (AEMET), Centre de 
Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals 
(CREAF), Medi Ambient de l’Ajuntament de 
Barcelona i Centro de Investigaciones sobre 
Desertificación (CIDE). Com sempre, les 
ponències presentades s'inclouran al llibre de les 
Jornades.
Les Jornades tenen el suport del Departament 
de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de 
Catalunya, de l'Agencia Estatal de Meteorología, 
de la Diputació de Barcelona i de CosmoCaixa 
de Barcelona.

ACAM
Associació Catalana de Meteorologia

Pere Giró 9
08720 Vilafranca del Penedès

Tel/Fax: 93-890 5741




