Informació general
Seu de les Jornades
CosmoCaixa Barcelona.
c/ Isaac Newton, 26
08022 Barcelona
Secretaria de les Jornades
Associació Catalana de Meteorologia
(Informació: dies feiners de les 10:00 a les 14:00h)
c/ Pere Giró 9
08720 Vilafranca del Penedès.
Tf. / Fax: 93-890 57 41
acam@acam.cat
http://www.acam.cat

Inscripcions
Cal enviar la butlleta d’inscripció, degudament omplerta i una còpia
de l’ingrés bancari per correu electrònic, correu postal o fax a:
Associació Catalana de Meteorologia
c/ Pere Giró, 9
08720 Vilafranca del Penedès.
Fax: 93 890 57 41
acam@acam.cat

XX Jornades

Les inscripcions no es validaran sense la còpia de l'ingrés bancari
i del justificant acadèmic, si s’escau. Places limitades.

ACAM
Associació Catalana de Meteorologia
Pere Giró 9
08720 Vilafranca del Penedès
Tel/Fax: 93 890 57 41
acam@acam.cat
http://www.acam.cat

Entitat bancària:
La Caixa
Agència Av. del Litoral 24-34
08005 Barcelona
Núm. del compte corrent: 2100 1824 12 02 00016533.

Barcelona, 29 de novembre de 2014
Drets
Els inscrits rebran un exemplar de la publicació de les ponències
presentades i de la documentació. Aquests i els convidats podran
participar en les sessions de CosmoCaixa i en els refrigeris.

CosmoCaixa Barcelona

Twitter: @acam_cat
Facebook: Associació Catalana de Meteorologia (ACAM)

V Informe del IPCC
ORGANITZACIÓ

Un any més l'Associació Catalana de Meteorologia (ACAM)
organitza les XX Jornades de Meteorologia Eduard Fontserè,
que enguany s'escauran el dia 29 de novembre de 2014.
Com cada any parell, s'hi estudiarà un únic tema monogràfic.
Per rellevància i actualitat es tractarà el V informe del IPCC
(2014).
En aquestes Jornades, hi intervindran especialistes de les
institucions següents: Institut Català de Ciències del Clima
(IC3), Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), Universitat
de Barcelona (UB), Universitat de Lleida (UdL), Universitat
de Vic-Universitat Central de Catalunya (UdV) i l'Agencia
Estatal de Meteorologia (AEMET). Totes les ponències
presentades s'inclouran al llibre de les Jornades , així com
també els resums dels pòsters exposats.
També reproduirem un escrit del Dr. Eduard Fontserè sobre
Climatologia de la Mediterrània occidental realitzat quan era
Director del Servei Meteorològic de Catalunya.
Les Jornades tenen el suport del Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, de l'Agencia
Estatal de Meteorología, de la Diputació de Barcelona i de
CosmoCaixa Barcelona.

Programa de les jornades:
Dissabte, dia 29 de novembre, matí:
(CosmoCaixa, Sala Àgora. Isaac Newton, 26. 08022 Barcelona. Entrada
per inscripció).
08.45
09.00
09.10
09.50

10.30

11.10
11.20
12.00
12.40

13.25
13.40

Recollida de documentació i credencials.
Presentació de les Jornades, a càrrec del vicepresident
de l’ACAM.
Primera ponència: Los límites del planeta y el 5º
IPCC. Dr. Javier Martín Vide, UB.
Segona ponència: Projeccions climàtiques futures
regionalitzades a Catalunya a alta resolució.
Dr. Toni Barrera, SMC.
Tercera ponència: Impactes del canvi climàtic i
adaptació: Reptes i oportunitats? Dra. Maria del
Carmen Llasat Botija, UB.
Torn obert de preguntes.
Descans. Cafè. Refrigeri.
Quarta ponència: Highlights and updates of IPCC
AR5 WG1 project. Dra. Ileana Bladé, UB.
Cinquena ponència: Climate prediction for climate
services: How the IPCC got involved in verifying
the climate information. Dr. Francisco J. DoblasReyes, IC3.
Torn obert de preguntes.
Final del bloc i dinar.

XX Jornades

Dissabte, dia 29 de novembre, tarda:
(CosmoCaixa, Sala Àgora. Isaac Newton, 26. 08022 Barcelona. Entrada per inscripció).
16.00
Sisena ponència: ¿Está cambiando el clima?: Análisis de los
cambios observados en España a luz del 5º Informe del IPCC.
Dra. Mª Yolanda Luna Rico, AEMET.
16.40
Setena ponència: Impactos, vulnerabilidad y adaptación al cambio
climático en el medio rural: hallazgos del IPCC. Dra. Marta Rivera,
UAB.
17.20
Torn obert de preguntes.
17.30
Descans. Cafè.
18.00
Vuitena ponència: Conclusions del 5è Informe de l’IPCC en quant
a la contribució dels edificis en la reducció del canvi climàtic.
Dra. Luisa F. Cabeza. UdL.
18.45
Taula rodona. Moderador Sr. Tomàs Molina TVC i torn obert de
preguntes.
19.45
Clausura, amb la participació del president de l’ACAM, del director
del SMC, d’AEMET i de l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de
Barcelona.

FULL D’INSCRIPCIÓ: Inscripció 2 x 1. Els inscrits, a més de rebre una
còpia del llibre i la documentació de les jornades, podran assistir a
les Jornades amb un convidat degudament pre-inscrit. Tots dos rebran
un certificat d'assistència, si prenen part en més del 70% dels actes
programats. A més hi ha la quota reduïda per a estudiants o aturats que
ho acreditin documentalment.
Nom:
Adreça:
Codi postal:

Població:

Comarca:
Telèfon:
PRESENTACIÓ DE PÒSTERS
Els assistents inscrits a les Jornades Eduard Fontserè podran fer
presentacions de format pòster. Qui vulgui presentar-ne ha d'enviar un
resum a l'adreça: assistent.editor@tethys.cat abans del dia 12
de novembre. L'acceptació li serà notificada abans del dia 14 de novembre.
Els resums acceptats es publicaran al llibre de les Jornades.
El format del resum a enviar és:
TÍTOL EN MAJÚSCULES
A1. Cognom1 (1), A2. Cognom2 (2)
(1). Institució Autor1. Adreça institució Autor 1. Email autor1 (cal posar
com a mínim l'email de l'autor de contacte)
(2). Institució Autor2. Adreça institució Autor 2.
El text explicarà el contingut de la presentació pòster i serà d'entre 200
(mínim) i 250 (màxim) paraules. El text ha d'incloure l'objectiu del treball,
el mètode usat i els principals resultats. Els treballs tractaran
desenvolupaments recents (projectes de recerca, casos d'estudi o
aplicacions pràctiques en empreses) dins l'àmbit de la meteorologia,
climatologia i ciències de l'atmosfera. El resum serà en format text - no
pot incloure taules, ni figures, ni fórmules, però si referències*.
*Exemple; Fontserè, E.: «L'ombra dels Alts Pirineus damunt de Barcelona»,
Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya, vol. XXX; Barcelona,
1920, pàgs. 151-152.
Els resums i els pòsters es poden fer en català, castellà o anglès. El
format dels pòsters serà A0 vertical.

Email:

Nom del convidat:
NOTA: Totes les dades tenen caràcter oblegatori per realitzar la inscripció.

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

Modalitats d’inscripció:
A) Socis actuals de l’ACAM: 15 euros.
Socis-estudiants acrtuals de l’ACAM: 12 euros.
B) No socis de l’ACAM:
1) Si se’n fan en el moment de la inscripció: 30 euros
Estudiants que se’n facin en el moment de la inscripció: 25 euros.
2) Si no se’n fan en el moment de la inscripció: 45 euros.
(La quota anual de soci va inclosa en l’import de la inscripció. Els estudiants
han de presentar una còpia de la matrícula).
Qui es faci soci de l’ACAM en inscriure’s a les Jornades ha d’omplir les dades
que es demanen tot seguit per tramitar el cobrament de la quota anual.

NIF:
Data de naixement:
Banc o caixa:
Agència:
Núm. del compte: (IBAN): (24 dígits)
SIGNATURA:

Nota. En totes les modalitats d'inscripció cal tornar per fax o per correu (electrònic o
postal) aquesta butlleta i el justificant d'ingrés de la quantitat assignada, segons l'opció
escollida.

