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ACCÉS LLIURE SOLAMENT LIMITAT A l'AFORAMENT DE LA SALA  

Les qüestions del temps atmosfèric i del clima han cobrat impor-

tància i protagonisme en la societat actual. Les activitats econòmi-

ques i la vida quotidiana es veuen influïdes pel desenvolupament de 

les condicions meteorològiques. I açò ha sigut així en tota època històrica. La 

jornada pretén mostrar la importància del temps i clima en les societats medi-

terrànies que gaudeixen d'un clima privilegiat, encara que amb desenvolupa-

ment, en ocasions, de fenòmens extrems. A més, els efectes del procés actual 

d'escalfament tèrmic planetari van a influir en el desenvolupament futur del 

nostre territori. D'ací la necessitat de comprendre com ha sigut l'evolució del 

nostre clima en l'última centúria i com pot manifestar-se en el futur. Per a això, 

és imprescindible disposar de dades precises procedents de l'observació diària 

que duen a terme, al costat de les xarxes oficials, nombrosos afeccionats a la 

meteorologia que dediquen temps i il·lusió a aquesta qüestió. La província d'A-

lacant és una de les més importants del nostre país en activitat d'afeccionats a 

la meteorologia i aquesta jornada pretén ser un punt de trobada, des de la re-

cerca i divulgació climàtica, de tot ciutadà interessat pel seu mitjà climàtic. La 

Marina Alta, a més, en un espai geogràfic privilegiat en els seus trets climàtics i 

que en molts aspectes és referent a nivell nacional per la singularitat dels seus 

trets tèrmics i pluviomètrics. 

 

JULIOL 

10,00h Inauguració. 

10,15h Conferència. 

 “El final del comerç de la neu a la Sierra d’Aitana”. 

 Pablo Giménez Font. 

11,15h Reflexions entorn a l’obra “Si ha nevat”. 

 Francesc Esteve i Beneito. Premi Enric Valor de novel·la 2016. 

12,15h “La importància de la informació meteorològica en la façana mediterrània espanyola”. 

 Francesc Mauri. Serveis Metereològics TV3. 

13,15h Taula redona. 

 L’afició a la meteorologia en la província d’Alacant. Situació actual i reptes. 

 Participen: representants d’AVAMET, AMETSE, Enrique Moltó i Jorge Olcina. 

14,30h Clausura 

 Dirigit a: Públic en general. 
  Aficionats a la meteorologia. 
  Estudiants relacionats amb qüestions ambientals i geogràfiques. 

 Organitza: Seu Universitària de la Marina. Universitat d’Alacant. 

 Coordinació: Enrique Moltó Mantero i Jorge Olcina. Universitat d’Alacant. 

 Col·laboren: AMETSE, AVAMET i Ajuntament de Benissa. 
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