Temps, clima i salut
Mont-roig del Camp, 26 de gener, 23 de febrer i 16 de març de 2007

Divendres, 26 de gener:
•

19:45h

Meteorologia i salut.
Antoni Bulbena i Vilarrasa

Divendres, 23 de febrer:
•

19:00h

Canvi climàtic… Una realitat?
Jeroni Lorente i Castelló.

•

19:45h

Meteorologia i agricultura.
Antonio Gàzquez Picón

Divendres, 16 de març:
•

19:45h

El temps dels homes del temps.
Tomàs Molina i Bosch

Lloc: Casa de Cultura Agustí Sardà. C/ de la Roca, 6 43300 Mont-roig del Camp
-

Gratuït i obert a tothom

Ponents:
Tomàs Molina i Bosch va néixer a Badalona l'any 1963. Llicenciat en física i periodista col.legiat, és cap de la secció de
Meteorologia dels Serveis Informatius de Televisió de Catalunya. Actualment exerceix com a professor de predicció
meteorològica al Graduat Superior de Meteorologia i Climatologia de la Universitat de Barcelona. Forma part del Consell
d'Administració del Servei Meteorològic de Catalunya i és membre de la junta directiva com a secretari d'associats de la
International Association of Broadcast Meteorologist, associació mundial de professionals de la meteorologia als mitjans de
comunicació. També és membre assessor de l'Organització Meteorològica Mundial. És també, autor de llibres de divulgació
científica com: Tu, jo i el Medi Ambient (2001).
Antoni Bulbena i Vilarrasa, doctor en medicina, catedràtic de psiquiatria de la Facultat de Medicina de la Universitat
Autònoma de Barcelona és, en l’actualitat, el cap de la Unitat de Psiquiatria de l’Hospital del Mar de Barcelona i director del
IAPS (Institut d’Atenció Psiquiàtrica). El doctor Bulbena ha realitzat extenses investigacions en el camp dels transtorns
d’ansietat en els que va observar l’associació entre aquests i la laxitud articular. En altres investigacions, el doctor Bulbena ha
identificat com determinades variables meteorològiques, sobretot el vent, poden afectar l’estat d’ànim de les persones.
Jeroni Lorente i Castelló, és catedràtic de física de l’atmosfera i cap del Departament d’Astronomia i Meteorologia de la
Universitat de Barcelona. És membre del Consell d'Administració del Servei Meteorològic de Catalunya, coordinador del Màster
Oficial de Meteorologia adaptat a l’Espai Europeu d’Educació Superior i és vice-president de la Societat Iberoamericana de
Física i Química Ambiental. Ha dirigit diversos projectes de recerca, tant nacionals con a la Comunitat Europea, en temes de
meteorologia i medi ambient atmosfèric i és autor de més de 50 publicacions internacionals en el camp de la meteorologia i
climatologia. És també àrbitre de diverses revistes científiques internacionals.
Antonio Gàzquez Picón va néixer a Barcelona l’any 1958. És llicenciat amb grau en Geografia i Història (secció geografia) per
la Universitat de Barcelona i Màster en Climatologia Aplicada per la mateixa universitat. En els camps de la meteorologia i
climatologia és col.laborador de la Secció Meteorològica i Sísmica de l’Observatori Fabra de la Reial Acadèmia de Ciències i
Arts de Barcelona, des de l’any 1981, realitzant tasques d’observació meteorològica i restant a càrrec de publicacions d’aquestes
observacions fins l’actualitat. Ha treballat com a tècnic gestor de la Xarxa Agrometeorològica de Catalunya, en el Departament
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, entre els anys 1995 i 2001, i amb posterioritat al Departament de Medi Ambient. Entre els
anys 2002 i 2005 ha estat coordinador d’Agrometeorologia al Servei Meteorològic de Catalunya. En l’actualitat és el Cap de
l’equip d’Estacions Meteorològiques de l’esmentat organisme.
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