
Seminari de primavera: ELECTRICITAT ATMOSFÈRICA, 28 i 29 de 
Maig-2009 

 

Amb la voluntat de divulgar qüestions actuals de meteorologia, l'ACAM, conjuntament amb l'Àrea
de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona, la UB, la UPC, l’AEMET i l'SMC, prepara aquest 
seminari, pensat per a aprofundir en alguna de les ponències presentades en Jornades de 
Meteorologia Eduard Fontserè anteriors. Enguany el tema escollit és l’electricitat atmosfèrica, 
tractat repetidament en gairebé totes les Jornades i encara prou desconegut. Els encarregats 
d'ampliar aquesta informació són Jeroni Lorente, Joan Montanyà, Nicolau Pineda, Oscar Van der 
Velde, Jorge González i Ricard Bosch. Cal dir que l’exposició d’en Ricard Bosch pot ésser força 
espectacular perquè es farà al Laboratori d’Alta Tensió de l’ETSEIB-UPC, i s’hi podran veure en 
directe descàrregues i aspectes tecnològics dels parallamps.  

PROGRAMA 

DIJOUS, 28 DE MAIG DE 2009 
Sala Eduard Fontserè de la Facultat de Físiques. Av. de la Diagonal 647, Barcelona. 

BLOC I  

17:15 Presentació del seminari: ACAM. 
17:30 Convecció i electricitat atmosfèrica: Jeroni Lorente (UB). 
18:15 Mesures de camp de descàrregues elèctriques a Catalunya: Joan Montanyà, UPC. 
19:00 La Xarxa de l’SMC: Nicolau Pineda, SMC. 
19:45 Discussió conjunta. 
20:30 Fi de la sessió. 

DIVENDRES, 29 DE MAIG DE 2009 
Laboratori d’Alta Tensió de l’ETSEIB-UPC i Sala de Graus de la Facultat de Físiques. Av. de la 
Diagonal 647, Barcelona. 

BLOC II  

17:00 Simulacions de llamps (Laboratori UPC): Ricard Bosch, UPC. 
18:15 Esperits vermells (“Sprites”): Oscar Van der Velde, UPC. 
19:00 Climatologia de tempestes: Jorge González, AEMET. 
19:45 Discussió conjunta. 
20:30 Fi de la sessió. 

------------------------------------------------------------------------ 

INFORMACIÓ GENERAL 

http://www.acam.cat/?q=node/147�


Lloc : 
Sala Eduard Fontserè de la Facultat de Físiques i Laboratori d’Alta Tensió de l’ETSEIB-UPC  

Inscripcions : 
Es formalitzaran amb el full d'inscripció, enviat per correu, i amb una còpia de l'ingrés bancari a 
l'ACAM, que es presentarà a l'entrada de la Sala de Graus de la Facultat de Físiques, o que 
s’enviarà via fax, núm. 93-890 57 41. 

Les inscripcions no es consideraran vàlides sense la còpia de l'ingrés bancari. Places limitades. 

Entitat Bancària : 
La Caixa. 
Agència Av. del Litoral, 24-34 
08005 Barcelona 
Compte corrent, núm.: 2100 1824 12 0200016533 
------------------------------------------------------------------------ 

INSCRIPCIÓ 

Full d'inscripció 
NOM i COGNOMS: 
ADREÇA: 
POBLACIÓ: 
CP: 
DNI: 
PROFESSIÓ: 
TELÈFON: 
FAX: 
EMAIL: 

Modalitats d'inscripció 
Socis ACAM……………………………………………………………........ 5 euros 
No-socis ACAM que se'n facin en el moment de la inscripció…………. 20 euros 
Estudiants………………………………………………………………......... 25 euros 
Altres………………………………………………………………………….. 40 euros 

En cas de fer-vos soci, cal que ompliu la butlleta d'inscripció a l'ACAM: 
BANC/CAIXA: 
ADREÇA DE L'AGÈNCIA: 
POBLACIÓ: 
CP: 
TITULAR DEL COMPTE/LLIBRETA: 
NÚM. DE COMPTE-LLIBRETA: 
Entitat (4 xifres) - Oficina(4 xifres) - DC(2 xifres) - Compte núm.(10 xifres) 
/ __ __ __ __ /__ __ __ __ /__ __ /__ __ __ __ __ __ __ __ __ ___ / 

Data: 

NOTA: 
Per altra part el mateix divendres 29 de maig, un cop acabat el seminari, tots els socis de 
l’ACAM estan convidats a un senzill sopar on a part de coneixen’s millor portarem a terme 
l’Assemblea d’enguany d’una forma distesa. Per assistir al Sopar-Assemblea és indispensable 
comunicar-ho abans del 21 de maig de 2009 a la secretaria de l’ACAM ja sigui per telefon, fàx o 
per mail. L’aforament, sobretot per sopar, és limitat.  

ACAM - Associació  

 


