
XXVII  Jornades

 2  de novembre de 202

Les jornades són gratuïtes, però cal inscrip-
ció prèvia, enviant un correu electrònic 
a acam@acam.cat, abans del  de novembre

Programa de les jornades:

 

Di  6 de novembre

CRIDA PER A LA PRESENTACIÓ DE 
PÒSTERS, XXVI I JEF 

PRESENTACIÓ DE PÒSTERS:

Els assistents inscrits a les Jornades Eduard Fontserè podran fer presen-

-

ter es podrà explicar als assistents a la jornada presencial del dissabte  

de novembre. 

El treball ha de versar sobre desenvolupaments recents (projectes de re-

Els resums acceptats es publicaran al llibre de les Jornades amb el for-

mat indicat següent: TÍTOL: TOT EN MAJÚSCULES A1. Cognom1 (1), A2. 

-

resums i els pòsters es poden presentar en català, castellà o anglès.

El pòster ha de tenir un format A0, vertical (841x1189), per exposar-lo pre-



XXVII  Jornades

Nom i cognoms:

Codi postal:

Telèfon:   

Soci ACAM:     [  ]  SI     [  ]  NO

 Envieu aquesta butlleta per correu electrònic o envieu un correu 
electrònic amb les dades de la butlleta a: acam@acam.cat

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ A LES

ASSOCIA’T a l’ACAM!

la recerca i la divulgació de la meteorologia i la climatologia de 

-

Soci ordinari ................................. 25 € anuals

Soci estudiant i jubilat .................. 15 € anuals

BUTLLETA DE SÒCI/A

Nom i cognoms:

Codi postal:

Telèfon:

NIF:

Banc o caixa:

Nº del compte/IBAN: (24 dígits)

(ACAM).

[   ] Soci ordinari (25 € anuals)

[   ] Soci jubilat o estudiant (15 € anuals)*

Cal que envieu  aquesta butlleta per correu electrònic a: acam@acam.cat 

SIGNATURA:

-

corresponent.

SUPORT

COL·LABORACIÓ

INFORMACIÓ IMPORTANT

Les jornades són GRATUÏTES, però cal enviar un correu electrònic a 
-
-

tència presencial el dissabte 2  de novembre.

Els socis i les sòcies rebran de
 i el 

da rebran el material   

PRESENTACIÓ DE PÒSTERS:

Els assistents inscrits a les Jornades Eduard Fontserè podran fer 
pre

El pòster es podrà explicar als assistents a la jornada 
presencial del dissabte 2  de novembre. Els resums acceptats es 
publicaran al llibre de les Jornades. (Vegeu les normes a 
www.acam.cat).

Seu presencial de les Jornades

C. del Carme, 47. 08001 Barcelona

Secretaria de les Jornades
Associació Catalana de Meteorologia

http://www.acam.cat

ORGANITZACIÓ

Membre de la European
Meteorological Society

Àrea d’Acció Climàtica

ACAM
Associació Catalana de 

Meteorologia

acam@acam.cat

     @acam_cat

     Associació Catalana de Meteorologia (ACAM)

@acam.cat


