
Parlem del temps? 

 

 
 
  

La ciutat de Figueres i la comarca de l’Alt Empordà 

darrerament han estat noticia per l’impacte de diferents 

fenòmens meteorològics extrems 
 

La disbauxa meteorològica d’aquest 

hivern passat ha estat notòria, plena de 

contrastos, amb algunes enfarinades 

anecdòtiques, intenses llevantades que 

han deixat pluges molt abundants, 

alternances de temperatures suaus 

amb entrades d’aire fred, i sobretot 

hem rebut la visita d’una tramuntana 

tossuda, persistent i amb molta 

empenta. Aquest mosaic de diferents 

tipus de temps extrem segur que sortirà 

als llibres de les efemèrides locals. Els 

figuerencs/ques encara conservem a 

la memòria el fort impacte de les 

pluges torrencials sobre la ciutat a la 

matinada del 30 de novembre passat. 

Durant moltes setmanes hem estat 

especialment pendents d’aquestes 

situacions de temps advers però 

aquesta dependència i l’interès per les 

condicions meteorològiques no és 

nova. Històricament la meteorologia 

ha atret l’atenció de moltes persones 

perquè algunes activitats tradicionals 

del territori (agricultura, ramaderia, 

pesca, etc.), motors econòmics de 

l’Empordà durant moltes dècades, 

obligaven a mirar sovint el cel per 

esperar un temps favorable pels cultius 

o per poder feinejar bé al camp o al 

mar. 

La presència de microclimes, el 

caràcter variable i extrem del temps i 

aquesta dependència del territori vers 

les condicions meteorològiques ha 

provocat una creixent afició a la 

meteorologia que s’ha arrelat molt a 

la comarca i a la seva gent. 

  

  

 

 

 

 



En el marc d’aquesta actualitat dels esdeveniments meteorològics a la 

comarca i de l’enorme afició i interès que hi ha per la meteorologia al 

nostre territori, l’Ajuntament de Figueres us convida a visitar l’exposició 

 

Parlem del temps. 
Història de l’afició meteorològica a Catalunya 

 

UN PASSEIG PEL PASSAT I EL PRESENT DE L’AFICIÓ A LA METEOROLOGIA A CATALUNYA 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Obert des del 7 fins el 30 d’abril 

De dilluns a divendres de les 18 a les 21h 

Dissabtes d’11 a 14h i de 18 a 20h, i diumenges d’11:30 a 13:30h 

Sala d’exposicions de l’Espai cultural La Cate de Figueres 

Organitza: Amb el suport de: 



Inauguració de l’exposició 

Parlem del temps. 
Història de l’afició meteorològica a Catalunya 

 

amb la xerrada 

Les últimes inundacions a 

Figueres i el paper dels 

aficionats a la meteorologia 

I visita guiada a l’exposició 

 

A càrrec de 

Maria del Carme Llasat 

Professora titular del Departament d’Astronomia i Meteorologia. 
Universitat de Barcelona 

 

Presentació de l’acte a càrrec de Pere Giró, regidor de Medi 

Ambient i Joventut de l’Ajuntament de Figueres 

 

Dijous 9 d’abril a les 19h 

Espai Cultural La Cate, de Figueres 

 

Organitza: Amb el suport de: 



Maria del Carme Llasat 

Professora titular i Doctora en Física del Departament d’Astronomia i Meteorologia 

de la Facultat de Física de la Universitat de Barcelona, on dirigeix el Grup d’Anàlisi 

de situacions Meteorològiques Adverses (gamariesgos.wordpress.com).  

És Membre Assessor del Consell Assessor del Desenvolupament sostenible de la 

Generalitat de Catalunya (CADS) i del Grup d’Experts en el Canvi Climàtic de 

Catalunya.  

Co-dirigeix el Màster en Climatologia Aplicada i Mitjans de Comunicació a la 

Universitat de Barcelona. 

Les seves línies de recerca inclouen l’estudi d’episodis meteorològics extrems, 

especialment les inundacions, el canvi climàtic i l’impacte social dels riscos naturals, 

entre altres. 

Ha publicat més de 200 articles en revistes científiques i llibres nacionals i 

internacionals. Ha participat en més de 40 projectes de recerca d’àmbit nacional i 

internacional, i ha participat com a autora en el Segon Informe sobre el Canvi 

Climàtic a Catalunya i com a revisora dels 3r, 4t, 5è  Informes de l’IPCC. 

En l’àmbit de la divulgació científica ha participat i liderat projectes de divulgació 

científica com www.larambla.ub.edu i ha impartit nombroses conferències. 

http://gamariesgos.wordpress.com/
http://www.larambla.ub.edu/

