EXPOSICIONS
Fotografies del Primer Concurs Fotogràfic Ferran Pou de
Meteorologia

Parlem del temps. Història de l'afició meteorològica a Catalunya
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CONTEXT DE LES EXPOSICIONS
Les Jornades proposen dues exposicions amb la voluntat d’acostar al públic els aspectes sobre
meteorologia tractats a les diverses ponències. Aquest apropament serà a través de les
fotografies presentades al Primer Concurs Fotogràfic Ferran Pou de Meteorologia i de les
imatges que il·lustren un recorregut sobre els orígens, l’evolució i l’ebullició de l’afició per la
meteorologia a Catalunya des del segle XVIII fins a l’actualitat.

Fotografies del Primer Concurs Fotogràfic Ferran Pou de Meteorologia
S’exposaran les 15 fotografies finalistes del Concurs Fotogràfic Ferran Pou de Meteorologia,
que es reparteixen en les categories següents:
4 finalistes de la categoria “Fenòmens meteorològics”
4 finalistes de la categoria “Meteorologia, aigua i territori”
4 finalistes de la categoria “Tramuntana”
3 finalistes de la categoria “Instagram”
També es mostraran altres fotografies presentades al Concurs que tinguin un interès especial
tant pel fenomen atmosfèric que captin, com pel fet que ressaltin una particularitat
meteorològica molt ben il·lustrada.
Complementarà l’exposició una pantalla que projectarà les fotografies presentades al Concurs.
A partir del dia 20 de març, data de lliurament del premis, l’exposició en destacarà els
guanyadors.
Dies: del dimarts 18 al diumenge 30 de març
Horari: Divendres i dissabtes de 18.00 a 20.00 h

Dissabtes i diumenges d'11.30 h a 13.30 h
I durant els horaris de celebració dels actes de les Jornades a La Cate
Lloc: espai cultural La Cate, ronda del Rector Arolas, 4

Parlem del temps. Història de l'afició meteorològica a Catalunya
L’exposició convida a fer un viatge per la història de l’afició a la meteorologia a Catalunya, des
del segle XVIII fins a l’actualitat. Diversos plafons explicatius estructurats en diferents blocs
ressegueixen els orígens i l’evolució de l’interès i la passió per la meteorologia, i també
introdueixen el visitant al món de la meteorologia amb conceptes bàsics de temps, clima i
canvi climàtic.
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L’exposició, comissariada per la Dra. Maria del Carme Llasat-Botija, del grup GAMA (Grup
d'Anàlisi de Situacions Meteorològiques Adverses) de la Universitat de Barcelona, i produïda
per l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat, ha comptat amb la
col·laboració de la Universitat de Barcelona, l’Observatori de l’Ebre, el Servei Meteorològic de
Catalunya, la Reial Acadèmia de Ciències i l’Observatori Fabra, la cartoteca de l’Institut
Cartogràfic de Catalunya, l’Associació Catalana d’Aficionats a la Meteorologia i l’Associació
Catalana d’Observadors Meteorològics.
L’exposició està prevista per més endavant, d’aquí a un mes aproximadament. Estareu puntualment
informats de les dates, el lloc i els horaris de visita de l’exposició. D’aquesta manera donarem
continuïtat a l’esperit que tenen les Jornades d’acostar la meteorologia a tothom.

Ho organitza:

Hi donen suport:
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