
XXVI Jornades

Del 14 al 28 de novembre
Setmana de la Ciència 2020

Format on line

Emergència climàtica en 
temps de pandèmia



EMERGÈNCIA CLIMÀTICA 
EN TEMPS DE PANDÈMIA

L’escalfament global produït per l’activitat humana és 

una evidència científica. Els darrers mesos moltes 

han estat les administracions, des de la local a  les 

nacionals i supranacionals, que han declarat l’Estat 

d’Emergència Climàtica. Quines conseqüències 

comporten aquestes declaracions? Quines mesures 

estan plantejant o haurien de plantejar les diferents 

administracions per fer front a aquesta emergència 

climàtica? 

La gravetat de la situació climàtica en la qual ens 

trobem ha quedat eclipsada en els darrers mesos 

per la pandèmia generada per la COVID-19. Què en 

sabem de la influència de la meteo i el clima sobre la 

COVID-19, i viceversa?

Podem fer alguna cosa com a associació de 

meteorologia que és l’ACAM, davant de l’emergència 

climàtica?

En aquestes jornades s’abordaran aquestes i d’altres 

preguntes. Per primer cop les jornades seran no 

presencials i tindran una durada de dues setmanes.



Programa de les jornades:

Dimarts 17 de novembre
19:00 h. Presentació de les jornades i benvinguda.

19:10 h. Inauguració de les Jornades. Eliseu Vilaclara, Director del Servei 
Meteorològic de Catalunya.

19:20 h. Ponència 1. Què sabem de la influència de les condicions 
atmosfèriques sobre la transmissió de la COVID-19: on està 
l’estacionalitat? David Pino, Departament de física, UPC.

19:50 h. Torn obert de preguntes.

Dijous 19 de novembre
19:00 h. Presentació.

19:05 h. Ponència 2.  Narratives transformadores per una acció climàtica 
justa i efectiva, Joan David Tábara, UAB. 

19:55 h. Torn obert de preguntes.

Dimarts 24 de novembre
19:00 h. Presentació.

19:05 h. Ponència 3. Impacts of COVID-19 pandemic on meteorology 
works, Dr. Yang Chen, Universitat de Lancaster.

19:45 h. Torn obert de preguntes.

Dijous 26 de noviembre
19:00 h. Presentació.

19:05 h. Ponència 4. Estat d’Emergència Climàtica: reptes actuals i futurs. 
Oriol Badia, Ajuntament de Barcelona.

19:45 h. Torn obert de preguntes.

Dissabte 28 de novembre 
09:30 h. Benvinguda.

09:35 h. Sessió de pòsters. Presentació dels pòsters presentats (3’ per 
autor, preguntes incloses).

10:00 h. Ponència 5. Dades recents i nous escenaris de l’escalfament 
global: què ha significat el Covid-19 en la tendència en les 
emissions CO2? Josep Carandell, Global Carbon Project, CSIRO.  

10:40 h. Torn obert de preguntes.

11:00 h. Lectura de la declaració de l’emergència climàtica de l’ACAM.

11:15  h. Clausura de les Jornades.



XXVI Jornades

Nom i cognoms:

Adreça:

Codi postal:                    

Població:

Telèfon:                          

Soci ACAM:     [  ]  SI     [  ]  NO                         

Adreça electrònica:

Demana d’inscriure’s a les XXVI Jornades de Meteorologia Eduard Fontserè. 
Envieu aquesta butlleta per correu electrònic: acam@acam.cat

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ A LES



ASSOCIA’T a l’ACAM!
L’Associació Catalana de Meteorologia té per objectiu promoure 
la recerca i la divulgació de la meteorologia i la climatologia de 
la Mediterrània, sobretot l’occidental. Tu en pots formar part! Om-
ple la butlleta adjunta i envia’ns-la signada per correu electrònic a 
acam@acam.cat i forma part del col·lectiu de l’ACAM!  

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

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

BUTLLETA DE SÒCI/A

Nom i cognoms:

Adreça:

Codi postal:

Població:

Telèfon:

Província:                         

Adreça electrònica: 

NIF:

Data de naixement:

Banc o caixa:

Nº del compte/IBAN: (24 dígits)

Demana associar-se a l’Associació Catalana de Meteorologia 
(ACAM).

[   ] Soci ordinari (25 € anuals)
[   ] Soci jubilat o estudiant (15 € anuals)*

Cal que envieu  aquesta butlleta per correu electrònic a: acam@acam.cat 
per a formalitzar l’associació a l’ACAM

SIGNATURA:

* Nota: Els estudiants hauran de justificar anualment la seva condició i els jubi-
lats només en l’inscripció. El cobrament es realitza anualment, segons la quota 
corresponent.



ORGANITZACIÓ

SUPORT

COL·LABORACIÓ

INFORMACIÓ IMPORTANT
Les jornades són GRATUÏTES, però cal enviar un correu electrònic a 
acam@acam.cat la butlleta d’inscripció per tal de formalitzar-la. 
Els socis i les sòcies rebran el material de les jornades i el llibre amb 
el resum de les ponències. Els no socis que se’n facin durant la jorna-
da rebran el material i el llibre de les jornades, enviant prèviament la 
butlleta adjunta.  

PRESENTACIÓ DE PÒSTERS:
Els assistents inscrits a les Jornades Eduard Fontserè podran fer pre-
sentacions en format pòster. Qui vulgui presentar-ne ha d’enviar un 
resum a l’adreça: posters.jef@acam.cat abans del dia 15 de novembre 
de 2020. L’acceptació li serà notificada abans del dia 20 de novembre. 
L’autor principal del pòster disposarà de dos minuts per a la presenta-
ció del seu pòster el dissabte 28 de novembre, a través de la platafor-
ma online de les jornades. Els resums acceptats es publicaran al llibre 
de les Jornades. (Veure les normes en www.acam.cat).

Seu online de les Jornades
Tota la informació i l’enllaç a les ponències es pot trobar a:
https://www.acam.cat/jefXXVI   

Secretaria de les Jornades
Associació Catalana de Meteorologia
Pere Giró, 9
08720 Vilafranca del Penedès 
http://www.acam.cat

Membre de la European
Meteorological Society
ACAM amb els ODS 2030



ACAM
Associació Catalana de Meteorologia

Pere Giró, 9
08720 Vilafranca del Penedès

acam@acam.cat

     @acam_cat

     Associació Catalana de Meteorologia (ACAM)


