
T R O P O S F E R A  
BUTLLETÍ INFORMATIU DE L’ASSOCIACIÓ CATALANA D’OBSERVADORS METEOROLÒGICS 

Número 58 – Maig 2009 

 

XXVII Trobada de socis i simpatitzants de l’ACOM 
 

Riudecanyes i Riudecols (Baix Camp) - 6 de juny de 2009 
 
 
10:30   Trobada i benvinguda al pantà de Riudecanyes. 

 
11:00  Visita guiada al pantà de Riudecanyes. 
 
13:30  Desplaçament fins a la població de Mont-roig del Camp. 
 
14:00   Dinar de germanor al Restaurant Can Figarró. Preu aprox.: 16,50 € (IVA inclòs). 
 
17:00  Desplaçament fins a la població de Riudecols. 
 
17:30  Xerrada informativa sobre la Xarxa d’Observadors Meteorològics (XOM), a 

càrrec del Sr. Jordi Toda (METEOCAT). 
 
19:00  Cloenda de la Trobada. 
 
 
Menú:  El restaurant ens ha enviat el menú previst per al dinar de germanor. Per a 

oferir-nos un servei més ràpid caldria que, a l’hora de fer la vostra inscripció, 
ens comuniquéssiu quin serà el vostre menú. 

 
  PRIMER PLAT 

  Amanida Catalana / Canelons de la casa gratinats / Fideus rossos amb peix 
  Torrada amb escalivada, anxoves i espardenya 

SEGON PLAT 

Corder a la brasa (cuixa tallada) / Fricandó de vedella amb bolets 
Bacallà amb tomàquet i gratinat / Popets saltejats amb all i julivert 
POSTRES 
Crema cremada / Flam d’ou de la casa / Mel i mató / Gelat de torró  
Pinya en almívar / Torrades de Santa Teresa de la casa 
 
El preu inclou pa, beguda i cafè. 

 
Inscripcions: Per a assistir a la trobada, cal reservar plaça contactant amb l’ACOM, 

mitjançant un correu electrònic a acom@acom.cat o bé trucant al telèfon 
666.525.559. Caldrà indicar les següents dades: 

 
- Nom i cognoms dels assistents. 
- Confirmar assistència (opcional) al dinar de germanor i menú escollit. 

 
 

Estacions meteorològiques i enciclopèdia de meteorologia per a les comarques de Tarragona 

De la mateixa forma que es va fer amb els ciutadans de Girona i Barcelona, el Servei Meteorològic de 
Catalunya i l’ACOM posen a la disposició dels ciutadans de la demarcació de Tarragona la possibilitat 
d’aconseguir una de les 20 estacions meteorològiques Oregon Scientific, i els 4 volums (825 pàgines) 
de la Gran Enciclopèdia de la Meteorologia, al preu de 190 euros, més 35 euros en despeses 
d’enviament. Aquells interessats podeu trucar al telèfon 666.52.55.59. Només disposem de 20 
estacions, i el seu repartiment s’establirà per rigorós ordre de reserva. 

 
 
 

ACOM 
C/ Pere Vergès, 1 despatx 7.13. 08020 Barcelona 

Telèfons: 93 314 01 89 - 666 52 55 59 
Web: http://www.acom.cat   E-mail: acom@acom.cat 


