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HOMENATGE A FERRAN POU 

Acte especial d’homenatge a Ferran Pou 

 

Lliurament de premis del Primer Concurs Fotogràfic Ferran Pou 

de Meteorologia 

 

Una de les motivacions de l’Ajuntament de Figueres a l’hora d’organitzar aquestes Jornades ha 

estat la voluntat d’homenatjar el meteoròleg Ferran Pou Moret (Avinyonet de Puigventós, 

1942 -Figueres, 2013), qui fou durant molts anys “l’home del temps” de Figueres. 
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Acte especial d’homenatge a Ferran Pou 

L’acte d’homenatge al meteoròleg figuerenc Ferran Pou tindrà lloc en la sessió d’inauguració 

de les Jornades de Meteorologia, Aigua i Canvi Climàtic el dimarts 18 de març. 

18.30 h Benvinguda i presentació de les Jornades 

PERE GIRÓ, regidor de Medi Ambient i Joventut de l'Ajuntament de Figueres 

ORIOL PUIG, director del Servei Meteorològic de Catalunya 

MARTA FELIP, alcaldessa de Figueres 

19.00 h La comunicació de situacions de temps advers i la divulgació del canvi climàtic 

FRANCESC MAURI, geògraf, home del temps de TV3 i conductor del programa 

Meteomauri de Catalunya Ràdio 

19.45 h Presentació de l’acte d'homenatge a Ferran Pou a càrrec de JOSEP MARIA BERNILS, 

periodista 

20.00 h El dia a dia d'un observador del temps 

ANNA POU, geògrafa. Filla de Ferran Pou 

JOSEP PASCUAL, observador meteorològic de l'Estartit 

 

Dia: dimarts 18 de març 

Horari: 19.45 h 

Lloc: espai cultural La Cate, carrer del Rector Arolas, 4 
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Lliurament de premis del Primer Concurs Fotogràfic Ferran Pou 

de Meteorologia 

Per homenatjar la figura de Ferran Pou, “l’Home del Temps” en majúscules de Figueres i de la 

comarca de l’Alt Empordà, enguany l’Ajuntament de Figueres ha organitzat un concurs 

fotogràfic de meteorologia que porta el seu nom. D’aquesta manera es vol mantenir viva la 

memòria de la seva persona i posar en valor la seva passió i dedicació a la meteorologia, així 

com el seu paper divulgador dels fenòmens meteorològics amb l’única ambició d’arribar a 

tothom 

.  

 

En l’acte de cloenda de les Jornades de Meteorologia, Aigua i Canvi Climàtic es lliuraran els 

premis del Primer Concurs Fotogràfic Ferran Pou de Meteorologia. 

20.00 h Valoració de les Jornades. Conclusions. Lectura de piulades de síntesi 

CARLES BAYÉS, geògraf i climatòleg, coordinador de les Jornades de Meteorologia, 

Aigua i Canvi Climàtic 

20.20 h Cloenda de les Jornades de Meteorologia, Aigua i Canvi Climàtic 

PERE GIRÓ, regidor de Medi Ambient i Joventut de l'Ajuntament de Figueres 

MARTA FELIP, alcaldessa de Figueres 
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20.30 h Lliurament dels premis del Primer Concurs Fotogràfic Ferran Pou deMeteorologia 

Es lliuraran fins a un total de 8 premis: 

  Categoria “Fenòmens meteorològics”: primer i segon premi 

  Categoria “Meteorologia, aigua i territori”: primer i segon premi 

 Categoria “Tramuntana”: primer premi i segon premi 

 Categoria “Twitter/Instagram”: un únic premi 

 Premi del Públic: un únic premi 

El Premi del Públic a la millor fotografia es farà per votació popular dels 

assistents a l’acte, entre els quals es sortejaran tres obsequis. 

Dia: dijous20 de març 

Horari: 20.30 h 

Lloc: espai cultural La Cate, carrer del Rector Arolas, 4 

 

 

 

Ho organitza: 

 

 

 

Hi dóna suport: 

                          

               


