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Ho organitza

18.30 h Benvinguda i presentació de les Jornades

MARTA FELIP, alcaldessa de Figueres

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

ORIOL PUIG, director del Servei Meteorològic de Catalunya

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

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
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El Dia Mundial de l'Aigua i el Dia Mundial de la Meteorologia van de bracet en el calendari ambiental, 
es celebren els dies 22 i 23 de març, respectivament. És per aquest motiu que l'Ajuntament de Figueres 
convoca entre els dies 18 i 22 de març les Jornades de Meteorologia, Aigua i Canvi Climàtic.

PONÈNCIES

DESCRIPCIÓ

LLOC ESPAI CULTURAL LA CATE, ronda del Rector Arolas, 4. ENTRADA GRATUÏTA

En acabar es servirà un refrigeri

mambient@figueres.org
www.figueres.cat/meteorologia

972 03 23 35

Les manifestacions meteorològiques extremes 
de l'aigua i la seva disponibilitat irregular i 
insegura al territori com a recurs poden ser en 
el futur molt sensibles al canvi climàtic. L'objectiu 
de les Jornades és respondre preguntes com: 
Què origina el canvi climàtic? Quines evidències 
meteorològiques s'han observat i com pot ser 
en el futur el clima global i el més local? Quins 
impactes ocasiona o pot ocasionar? Com ens hi 
adaptem? Què podem fer per minimitzar els 
seus efectes actuals i futurs sobre el territori?
En definitiva, crearem un espai de reflexió, debat, coneixement i participació a l'entorn del clima i el 
temps mitjançant ponències, exposicions i tallers. Durant les Jornades s'homenatjarà l'"home del temps" 
de Figueres, Ferran Pou, i es lliuraran els premis del Primer Concurs Fotogràfic Ferran Pou de Meteorologia.

Les Jornades ens aproparan a la figura de l'observador 
meteorològic, a les maneres de fer avui els pronòstics 
i el seguiment de les situacions meteorològiques de 
perill i a com es tracten els riscos naturals dins de la 
planificació territorial. També coneixerem el paper 
dels mitjans de comunicació en la informació 
d'episodis de temps advers i com es divulga a la 
població el canvi climàtic. Reflexionarem sobre el 
canvi ambiental global i el model energètic actual, i 
sobre les polítiques energètiques globals i locals que 
convé tirar endavant per tal de frenar el canvi climàtic.

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

Dimarts 18 de març

periodista



Dimecres 19 de març

08.30 h Benvinguda i presentació de les ponències

El canvi climàtic. Abast, causes, impactes, escenaris de futur i accions
09.00 h Causes, impactes i reptes de l'escalfament global del planeta

JAVIER MARTÍN VIDE, catedràtic de Geografia Física de la Universitat de Barcelona 
i coordinador del Grup d'Experts en Canvi Climàtic de Catalunya

09.45 h Observacions i projeccions del canvi climàtic. Mirada regional i local

JOSEP CALBÓ, professor titular del Departament de Física de la Universitat de Girona 
i membre del Grup d'Experts en Canvi Climàtic de Catalunya

10.25 h Descans

10.50 h  L'aigua com a element més vulnerable al canvi climàtic. Estratègies d'adaptació

GABRIEL BORRÀS, responsable de l'Estratègia Catalana d'Adaptació al Canvi Climàtic 
(ESCACC) de l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic

a Catalunya

11.35 h La previsió i el seguiment de situacions meteorològiques adverses des del

XAVIER SOLER, tècnic de l'àrea de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya

Servei Meteorològic de Catalunya

El risc meteorològic. Previsió meteorològica a curt i molt curt termini, 
i gestió territorial del risc

12.20 h La planificació territorial en el procés de gestió dels perills naturals. El cas de

ANNA RIBAS, professora titular del Departament de Geografia de la Universitat de 
Girona i directora del Grup de Recerca Medi Ambient i Tecnologies de la Informació

les inundacions

13.05 h Precs i preguntes - Tertúlia

Transició energètica i política local
15.30 h Problemàtica energètica global i energies renovables

JOSÉ ENRIQUE VÁZQUEZ, president del Grup de Gestors Energètics de Catalunya

16.15 h Política energètica municipal a Figueres

XAVIER TURRÓ, cap del Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat de l'Ajuntament de 
Figueres

16.45 h Precs i preguntes - Tertúlia

LLOC ESPAI CULTURAL LA CATE, ronda del Rector Arolas, 4

INSCRIPCIÓ GRATUÏTA (informació al dors)

Dijous 20 de març

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

20.30 h Lliurament dels premis del Primer Concurs Fotogràfic Ferran Pou de
Meteorologia

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

MARTA FELIP, alcaldessa de Figueres

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

CARLES BAYÉS, geògraf, climatòleg i coordinador de les Jornades de Meteorologia, 
Aigua i Canvi Climàtic

LLOC ESPAI CULTURAL LA CATE, ronda del Rector Arolas, 4. ENTRADA GRATUÏTA

Inclou el Premi del Públic a la millor fotografia per votació popular dels assistents 
a l'acte. Es sortejaran tres obsequis entre el públic

En acabar es servirà un refrigeri

TALLERS

16.00 h-17.45 h Visita comentada a l'estació meteorològica Ferran Pou. Aparells

TALLER 1

meteorològics i detalls de la feina diària d'un observador del temps

LLUÍS REGINCÓS, observador meteorològic de Girona i membre de la 
Xarxa d'Observadors Meteorològics del Servei Meteorològic de Catalunya

Dijous 20 de març

18.00 h-19.45 h Aprendre tècniques bàsiques per realitzar fotografies de

TALLER 2

fenòmens meteorològics

MANEL DOT, fotògraf, observador meteorològic de Vic i membre de la 
Xarxa d'Observadors Meteorològics del Servei Meteorològic de Catalunya

JOSEP MARIA COSTA, fotògraf i col·laborador de diferents mitjans de 
comunicació de televisió i premsa local, comarcal i general de Catalunya

LLOC ESTACIÓ METEOROLÒGICA FERRAN POU, plaça de Rosa dels Vents

INSCRIPCIÓ (informació al dors)
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LLOC ARXIU COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ, plaça de l'Escorxador Vell, s/n

INSCRIPCIÓ (informació al dors)



Dissabte 22 de març

10.00 h-12.30 h Com prepara l'home del temps una previsió meteorològica?

TALLER 3
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CARLES BAYÉS, home del temps del setmanari Hora Nova de l'Alt Empordà 
i de Ràdio Cabanes, la petita de l'Empordà

Coneixeu senyals de canvis de temps?
Recordeu o heu viscut fenòmens meteorològics extrems?

ON ES CELEBREN LES JORNADES?

Jornades
Meteorologia, Aigua i Canvi Climàtic

2014
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Figueres
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Meteorologia

Aigua
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Reflexió, debat, coneixement i participació

Inscripció

Per assistir a les ponències del dimecres 19 de març cal enviar un correu electrònic a mambient@figueres.org 
o trucar al 972 03 23 35 indicant nom i cognoms, lloc de procedència, professió o lloc de treball, telèfon de 
contacte i, si es vol, comptes de les xarxes socials.

Per assistir als actes d'inauguració (dimarts 18 de març) i de cloenda (dijous 20 de març) no cal inscripció prèvia.

Per formalitzar la inscripció als tallers cal adreçar-se personalment a la seu de l'Arxiu Comarcal de l'Alt Empordà 
o trucar al 972 67 01 78.

Premis del Primer Concurs Fotogràfic Ferran Pou de Meteorologia
El lliurament dels premis del Primer Concurs Fotogràfic Ferran Pou de Meteorologia serà el dijous 20 de març. 
En el decurs de l'acte es sortejaran tres obsequis entre els assistents, els quals podran votar en la categoria de 
Premi del Públic.

La inscripció a les ponències és gratuïta.

Ho organitza Hi donen suport

Servei de Medi Ambient 
i Sostenibilitat

ASSOCIACIÓ METEOROLÒGICA 
TRAMUNTANA

mambient@figueres.org
972 03 23 35

La inscripció als tallers és gratuïta.

Exposicions
Les fotografies del Primer Concurs Fotogràfic Ferran Pou de Meteorologia s'exposaran a l'ESPAI CULTURAL LA 
CATE entre els dies 18 i 30 de març. Els horaris de la sala d'exposicions s'especifica a www.figueres.cat/meteorologia

"Parlem del temps. Història de l'afició meteorològica a Catalunya".

Reconeixement acadèmic
La participació a les Jornades permetrà 
obtenir 0,5 crèdits de reconeixement 
acadèmic als estudiants del grau en 
Geografia, Ordenació del Territori i Gestió 
del Medi Ambient de la Universitat de 
Girona.

Espai Cultural La Cate

Arxiu Comarcal de l'Alt Empordà

Estació meteorològica Ferran Pou
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LLANÇÀN-260
PORT DE LA S.
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Més informació a 
www.figueres.cat/meteorologia

LLOC ARXIU COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ, plaça de l'Escorxador Vell, s/n

INSCRIPCIÓ (informació al dors)

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.

(La informació sobre els llocs i les dates de l'exposició s'actualitzarà a www.figueres.cat/meteorologia)


