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#PRESENTACIÓ 

Estimades sòcies i estimats socis d’AVAMET, 

 

L’Associació Valenciana de Meteorologia ha experimentat un 

creixement espectacular durant els últims anys gràcies a 

l’esforç col·lectiu de tots els seus membres, que s’ha vist 

reflectit en un increment significatiu tant en el nombre de socis 

com en el d’estacions a la xarxa meteorològica. Este 

creixement ens ha permés signar importants convenis de 

col·laboració com el d’À Punt Media, que ha projectat el nom 

de l’associació a l’exterior. De fet, ens estem convertint 

progressivament en un referent meteorològic tant en l'àmbit 

autonòmic com a escala estatal i internacional. Però al mateix 

temps este creixement ens planteja molts reptes de cara al 

futur que s’hauran de tindre en compte per a garantir el 

creixement sostenible de l’associació. 

La nostra candidatura està formada per un grup de persones 

implicades en AVAMET i amb plena capacitat per a afrontar els 

reptes que se’ns plantegen per als pròxims 4 anys. Hem volgut 

crear un equip format per 10 persones de diferents edats i 

procedents de diferents punts de la nostra geografia, amb gran 

diversitat de formacions, de coneixements i d’experiències. 

Pensem que eixa diversitat serà molt enriquidora per al 

projecte d’AVAMET, ja que tots tenim un nexe en comú: estem 

units per la passió per la meteorologia i per les ganes de 

treballar, sempre amb esforç i trellat, per AVAMET. 

El nostre il·lusionant projecte pretén donar veu a tots els socis 

de les diferents comarques valencianes, des del nord fins al sud 

i des de l’interior fins al litoral, sempre respectant la seua 

diversitat. A continuació ens presentarem i vos detallarem les 

nostres propostes perquè pugueu veure quin serà el nostre 

projecte de treball per als pròxims anys en cas de ser elegits: 

serem una Junta Directiva constructiva i dialogant, i sempre 

defensarem, des del respecte i la tolerància, els interessos de la 

nostra associació i dels seus socis.   

 

 

Esperem que confieu en nosaltres. 
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Evolució del nombre de socis per comarques (2015-2018). El creixement ha sigut espectacular a tot el territori i ha permés la 

materialització de nous projectes meteorològics a tota la geografia que han retroalimentat el creixement. AVAMET té un gran futur! 
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Adrián Revert Ferrero@President   

Ont inyent ,  l a  V a l l  d ’A lb a id a  ( Va lè nc ia )  ·  13/ 02/ 19 90

FORMACIÓ I EXPERIÈNCIA 

Llicenciatura en Geografia (Universitat de València). 

Primer Premi Nacional de Fi de Carrera (Ministeri 

d’Educació, Govern d’Espanya). Premi Extraordinari de 

Llicenciatura (UV). Beca per a l’Excel·lència Acadèmica 

(Generalitat Valenciana) 

Grau en Administració i Direcció d’Empreses. Estudis 

iniciats (UV) 

Màster Universitari en Formació de Professorat, 

Especialitat Geografia i Història (UV) 

Màster Universitari en Tècniques per a la Gestió del 

Medi Ambient i del Territori (UV) 

Pràctiques a l’Ajuntament d’Ontinyent: Departament 

de Medi Ambient  

Pràctiques a la Delegació Territorial de València de 

l’Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) 

Participació i ponència al Sexto Simposio Nacional de 

Predicción de AEMET de l’article “Análisis estadístico de 

incendios forestales en la Comunitat Valenciana y 

modificación del Índice de Peligrosidad de Incendios (PIF-

GPV)” 

Participació en múltiples cursos de formació: 

meteorologia / geomorfologia / incendis forestals / 

gestió d’emergències 

 

Valencià 

     

 Títol C2, 
Grau 
Superior / 
Capacitació 

Anglès  Títol B2 

Alemany  Nivell A1 

SIG/mapes   

Pred. meteo   

Climatologia   

Divulgació   

Estadística   

Xarxes 
socials 

  

Fotografia   

 

 

 

 

 

 PARTICIPACIÓ EN AVAMET 

Soci des de l’any 2014. 

Realització d’estudis preliminars d’ubicacions per a la 

instal·lació d’estacions meteorològiques d’AVAMET en punts 

de climatologia singular: termografies, treball de camp, 

instal·lació de dataloggers, redacció d’informes, reunions... en 

múltiples localitzacions de tot el territori 

Responsable del Departament de Xarxes Socials d’AVAMET 

(Facebook) i de la promoció d’AVAMET en Internet 

Responsable del control de dades climatològiques d’AVAMET: 

revisions i correccions setmanals de les dades de totes les 

estacions meteorològiques de la MXO d’AVAMET 

Vigilància i control de qualitat diari de les dades de la MXO / 

Meteoxarxa 

Guanyador del concurs AVAPRED (millor predictor 

meteorològic valencià) dels anys 2014 i 2016. Organització del 

concurs als anys 2017 i 2018 

Representant d’AVAMET a les ponències de Tecnoemergències 

2018 (Generalitat Valenciana) 

Ponències a les assemblees d’AVAMET i a les jornades 

meteorològiques del Teularet (2016) 

Propietari de l’observatori amb datalogger d’Agres/Cocentaina 

- la Foia Ampla 
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Raül Agut Montoliu@Vicepresident 
La Serra  d ’en  Gal ceran ,  l a  P l ana  A l ta  (C a st e l ló )  ·  2 4/02 /1 98 8  

FORMACIÓ I EXPERIÈNCIA 

Llicenciatura en Química (Universitat Jaume I de 

Castelló). Premi al rendiment acadèmic 2006 i 2007 

Màster Universitari en Formació de Professorat, 

Especialitat Física i Química (UJI) 

Màster Universitari en Química Aplicada i 

Farmacològica (UV) 

Doctorat en Química Orgànica (UJI) 

Professor en acadèmia d’ESO i Batxillerat 

 

Valencià 

     

 Títol C2, 
Grau 
Superior / 
Capacitació 

Anglès  Títol B2/ 
Capacitació 

Francès  Títol B1 

Investigació   

Experimentació   

Divulgació   

Estadística   

Pred. meteo   

Software 
meteo 

  

 

 

 

 

 

 PARTICIPACIÓ EN AVAMET 

Soci des de l’any 2016 

Impulsor del creixement de la xarxa d’estacions 

meteorològiques al centre de la província de Castelló (treball de 

camp, instal·lació de dataloggers, redacció d’informes, 

reunions...) 

Vigilància i control de qualitat diari de les dades de la MXO / 

Meteoxarxa 

Guanyador del concurs AVAPRED (millor predictor 

meteorològic valencià) de l’any 2017 

Voluntariat IVIA: encarregat de l’estació de Cabanes - la Ribera 

Voluntariat AVAMET: encarregat de les estacions de les Useres 

i Culla 

Propietari de les estacions de la Serra d’en Galceran i la Serra 

d’en Galceran - els Ivarsos 
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Juan Gómez Caballero@Secretari  
Mont i txe lvo ,  l a  Va l l  d ’ A l ba ida  (V a l ènc ia )  /  Alcoi ,  l ’A lc o ià  ( A lac an t )  ·  1 9/08 /1 98 8  

FORMACIÓ I EXPERIÈNCIA 

Llicenciatura en Administració i Direcció d’Empreses 

(Universitat de València). 

Màster en Gestió Patrimonial i Banca Privada (CEU) 

Màster of Business Administration (MBA) (CEU) 

Curs avançat en Lean Manufacturing en la empresa 

(UPV) 

Curs avançat en economia valenciana i russa 

Pràctiques en el departament de comptabilitat de 

l’Agència Valenciana de la Salut 

Coordinador del Departament de Costos del Grupo 

Ubesol 

Franquiciat de Foster’s Hollywood (Tenerife, Toledo, 

Mallorca) i Domino’s Pizza (Alcoi, Vila-real) 

 

Valencià  Títol C1, 
Grau 
Mitjà 

Anglès  Títol B2 

Lideratge d’equips   

Planificació   

Estratègia   

Treball en equip   

Gestió econòmica   

Negociació   

Software meteo   

Instal·lació d’estacions   

 

 

 

 

 

 PARTICIPACIÓ EN AVAMET 

Soci des de l’any 2014 

Propietari de les estacions de Montitxelvo i Aielo 

de Rugat - el Planet 

Instal·lació de l’estació meteorològica de Rugat - 

Ajuntament 
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Alejandro Gamboa Llorens@Vicesecretari/ 
Coordinador de Voluntariat  
Al co i ,  l ’ A l co ià  ( A la ca nt ) /Santa  Pola ,  e l  Ba ix  V ina lo pó  ( A l ac an t )  ·  2 1/0 8/1 9 87 

FORMACIÓ I EXPERIÈNCIA 

Grau en Ciències Ambientals (Universitat 

Miguel Hernández d’Elx) 

Participació en diversos cursos de formació: 

medi ambient / meteorologia 

 

Valencià  Títol C1, 
Grau Mitjà 

Anglès  Títol B1 

Alemany  Títol B1 

Pred. meteo   

Climatologia   

Estadística   

Xarxes socials   

Edició de vídeos   

 

 

 

 

 

 

 PARTICIPACIÓ EN AVAMET 

Soci des de l’any 2014 

Realització d’estudis preliminars d’ubicacions per a la 

instal·lació d’estacions meteorològiques d’AVAMET en punts 

de climatologia singular: termografies, treball de camp, instal·lació 

de dataloggers, redacció d’informes, reunions... en múltiples 

localitzacions de tot el territori valencià 

Responsable del Departament de Xarxes Socials d’AVAMET 

(Twitter) i de la promoció d’AVAMET en Internet. Creador i 

encarregat del canal de YouTube d’AVAMET 

Vigilància i control de qualitat diari de les dades de la MXO / 

Meteoxarxa 

Voluntariat IVIA: encarregat de les estacions de Crevillent i 

Catral 

Voluntariat AVAMET: encarregat de les estacions de Santa 

Pola - Ajuntament i Santa Pola - Gran Alacant 

Propietari dels observatoris amb datalogger 

d’Agres/Cocentaina - la Foia Ampla, El Toro - la Nava, Casas 

Bajas, Requena - la Golfilla i Ayora - la Vega 

Vocal de la Meteofederación 
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Daniel Millán Mesonero@Tresorer  
Montserrat ,  l a  R ibe ra  A l ta  ( Va lè nc ia ) /Torrent ,  l ’Ho r t a  ( V a lè nc ia ) / Val èn c ia ,  l ’Ho rt a  ·  26/ 02/ 19 82  

FORMACIÓ I EXPERIÈNCIA 

Enginyeria Superior de 

Telecomunicacions (Universitat 

Politècnica de València) 

Consultor de xarxes i comunicacions de 

la Conselleria de Sanitat de la Generalitat 

Valenciana 

Col·laborador d’AEMET, responsable de 

l’estació meteorològica de Montserrat – 

Casadalt (indicatiu 8329E) des de l’any 

2008 

 

Valencià  Títol C1, 
Grau 
Mitjà 

Anglès  Títol B1 

Telecomunicacions   

Xarxes de comunicacions   

Gestió econòmica   

Ofimàtica   

Instal·lació d’estacions   

Software meteo   

 

 

 

 

 

 

 

 PARTICIPACIÓ EN AVAMET 

Soci fundador de l’associació 

Tresorer d’AVAMET des dels seus inicis i fins a l’actualitat 

Servei Tècnic d’AVAMET 

Instal·lació de diverses estacions meteorològiques pròpies i 

d’entitats associades 

Vigilància i control de qualitat diari de les dades de la MXO / 

Meteoxarxa 

Voluntariat AVAMET: encarregat de l’estació de Torrent - CEIP 

Antonio Machado 

Propietari de les estacions de Montserrat - Casadalt i Torís - 

Canyapar 
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Rafael Armengot Serrano@Vocal  
C a s t e l l ó  d e  l a  P l a n a ,  l a  P l a n a  A l t a / V a l è n c i a ,  l ’ H o r t a / S a g u n t ,   
e l  C a m p  d e  M o r v e d r e  ( V a l è n c i a )  ·  3 0 / 0 4 / 1 9 5 7  

FORMACIÓ I EXPERIÈNCIA 

Llicenciatura en Geografia (Universitat de València) 

Doctorat en Geografia per la Universitat de València, amb tesi doctoral “Caracterización de las precipitaciones intensas a escala 

diaria en la Comunidad Valenciana”, editada per l’INM amb el títol “Las lluvias intensas en la Comunidad Valenciana” 

Máster en Meteorología Teórica y Aplicada per la Universidad Complutense i l'Instituto Nacional de Meteorología 

Curs d'Ús de Productes al Centre Europeu de Predicció a Plaç Mitjà (CEPPM), Reading (Regne Unit) 

Curs “Principles of Satellite Meteorology for Forecasters”. EUMETCAL, Langen-Darmstadt (Alemanya) 

Funcionari de Carrera per oposició del cos de Diplomats en Meteorologia de l'Estat (1985) 

Tècnic de Sistemes Bàsics a la Delegació a València del INM (1991-1995) 

Analista-Predictor al Grup de Predicció i Vigilància de València de l'INM-AEMET (1986-91/1995-2017). Jubilació voluntària en 

2017 

Auditor a Costa Rica al programa CLIBER de millora dels serveis meteorològics d'Iberoamèrica de la Organització Meteorològica 

Mundial (OMM) (2008) 

Professor-tutor de Geografia a la Universitat Nacional d'Educació a Distància (UNED) (2002-2006) 

Professor Associat a la Universitat de València, havent impartit les següents matèries: Climatologia Analítica, Clima i Activitat 

Humana, Riscs Naturals, Hidrologia Marina (Llicenciatura de Geografia); i Hidrologia (Llicenciatura de Ciències Ambientals) 

Predictor meteorològic i portaveu als Jocs Olímpics de Barcelona 1992 

Nombrosos cursos interns de l'INM-AEMET com a alumne i professor 

Nombroses publicacions i intervencions a congressos i als mitjans de comunic., centrades en les pluges intenses mediterrànies 

Col·laborador d’AEMET, responsable de l’estació meteorològica de Sagunt - Corinto (indicatiu 8446M) des de l’any 2008 

Soci d’AVAMET des de l’any 2017 

 

 

Valencià 

     

 Títol C2, 
Grau 
Superior 

Anglès  Títol B2 

Rus  Nivell B1.1 

Pred. meteo   

Climatologia   

Estadística   

Investigació   

Divulgació   
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Alexis Carbó Meseguer@Vocal  
Cat í ,  l ’A l t  Ma e st rat  (Ca s t e l l ó )  ·  2 5/06 /1 99 0  

FORMACIÓ I EXPERIÈNCIA 

Enginyeria de Telecomunicació (Universitat 

Politècnica de Catalunya). Premi Accenture al millor 

expedient de la promoció. Premi GMV al millor 

Projecte Final de Carrera en l’Àrea de Tecnologia 

Espacial 

Master’s degree in Telecommunications Engineering 

(MET) per la Universitat Politècnica de Catalunya. 

Premi Accenture al millor expedient de la promoció 

Doctorat en Informàtica, Telecomunicació i 

Electrònica per la Universitat Télécom SudParis - 

Institut de Mines-Télécom en co-acreditació amb la 

Universitat Pierre et Marie Curie (Paris VI) 

Enginyer de recerca en el grup de transmissió òptica a 

llarga distancia de Alcatel Lucent i posteriorment 

Nokia Bell Labs França 

Enginyer de disseny de sistemes submarins a Alcatel 

Submarine Networks (ASN) - Paris (França) 

Nombroses publicacions científiques en revistes de 

prestigi com Journal of Lightwave Technology. 

Comunicacions en congressos internacionals: 

European Conference on Optical Communication i 

Optical Fiber Conference als EUA 

 

Valencià   

Anglès  Títol B2 

Francès  Títol B2 

Programació   

Data mining   

Machine learning   

Investigació   

Divulgació   

Software meteo   

Instal·lació d’estacions   

Estadística   

 

 

 

 

 

 PARTICIPACIÓ EN AVAMET 

Soci des de l’any 2015 

Vigilància i control de qualitat diari de les dades 

de la MXO / Meteoxarxa 

Implementació de millores al web d’AVAMET: 

disseny dels mapes per a la portada i elaboració 

del gràfic de temperatura/altitud. Actualment 

provant noves millores a la web per a 

implementar-les pròximament 

Propietari de les estacions de Catí i Catí - 

l’Avellà 
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Alexandre Garcia Escrivà@Vocal  
Pego ( l a  Mar in a  A l t a ,  A l ac an t ) /Ben idorm  ( l a  Ma r ina  Ba ixa ,  A l ac an t )  ·  2 1/0 1/ 19 75 

FORMACIÓ I EXPERIÈNCIA 

Llicenciat en Medicina i Cirurgia (Universitat de 

València) 

Doctorat en el programa de Patologia Neurovascular 

(Universitat Miguel Hernández d’Elx) 

Especialitat en Neurologia (via MIR) a l’Hospital 

General Universitari d’Alacant 

Experiència laboral com a Metge Intern Resident i 

Metge Adjunt de Neurologia a l’Hospital General 

Universitari d’Alacant, l’Hospital Marina Baixa i 

l’Hospital Imed-Levante de Benidorm. Actualment, i 

des de 2008, cap del Servei de Neurologia i 

Coordinador de l’àrea de Neurociències de l’Hospital 

Imed-Levante 

Nombroses publicacions científiques, comunicacions 

en congressos i participació a seminaris de formació 

sobre Neurologia. Membre de dos Comités Científics 

de la Societat Valenciana de Neurologia. Actualment 

és el Coordinador del Fòrum d’Epilèpsia de la 

província d’Alacant i és el President d’Honor de 

l’Associació d’Epilèpsia de la província d’Alacant 

 

Valencià  Títol C1, 
Grau Mitjà 

Anglès   

Investigació   

Divulgació   

Instal·lació d’estacions   

Estadística   

Software meteo   

 

 

 

 

 

 

 

 

 PARTICIPACIÓ EN AVAMET 

Soci des de l’any 2012 

Vigilància i control de qualitat diari de les dades de 

la MXO / Meteoxarxa 

Servei Tècnic d’AVAMET 

Instal·lació de diverses estacions meteorològiques 

pròpies i d’entitats associades 

Impulsor del creixement de la xarxa d’estacions 

meteorològiques a la Marina Alta 

Voluntariat IVIA: encarregat de les estacions de 

Vilallonga i Ondara 

Voluntariat AVAMET: encarregat de les estacions 

de l’Atzúbia – Forna, la Vall de Laguar - 

Benimaurell i la Vall d’Ebo 

Propietari de les estacions de Pego - Ambra, Pego 

- Mostalla, Pego – centre, Pego - les Covetes i 

Dénia - Platja de Pego 
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José Manuel Navarro Vicente@Vocal  
Valènc ia ,  l ’Hor t a/ El  Toro ,  l ’ A l t  P a l àn c ia  (C a s te l ló )  ·  18 /0 6/1 96 9  

FORMACIÓ I EXPERIÈNCIA 

Batxillerat Unificat Polivalent 

Formació Professional Superior (FP2): Administratiu-

Comercial 

Experiència en la coordinació d’equips i el control de 

despeses per a l’execució de sistemes constructius, 

instal·lacions hidràuliques, elèctriques, tèrmiques i 

renovables a nivell residencial i terciari 

Experiència laboral: administratiu en oficina de 

manteniment del Grup 42 de les FF. AA., injecció de 

plàstics i control de la qualitat, treballs forestals i regs 

agrícoles, maquinària d’obra, i comercial immobiliari. 

Des de 2001 és el responsable de compres i 

contractació a un grup immobiliari/hostaler 

Col·laborador d’AEMET, responsable de l’estació 

meteorològica de El Toro (indicatiu 8432) des de l’any 

2018 

 

Valencià   

Anglès   

Francès   

Ofimàtica   

Windows   

OSX   

CAD   

Xarxes socials   

Disseny web   

Programació 
(Flash) 

  

Maquetació   

Fotografia/ 
Photoshop 

  

Edició de 
vídeo 

  

 

 

 PARTICIPACIÓ EN AVAMET 

Soci des de l’any 2015 

Vigilància i control de qualitat diari de les dades de la MXO / 

Meteoxarxa 

Servei Tècnic d’AVAMET. Elaboració del tutorial per a Cumulus 

1.9.4 

Instal·lació de diverses estacions meteorològiques pròpies i 

d’entitats associades 

AVAPRED: mediació en el patrocini dels premis de les edicions 

2016, 2017 i 2018. Participant al concurs i premi a la 

regularitat (2017) 

Voluntariat AVAMET: encarregat de les estacions de Torás i 

València/l’Albufera - Tancat de la Pipa 

Propietari de les estacions de El Toro, El Toro - Cerro Gil i 

València - Penya-roja. Manteniment de l’observatori amb 

datalogger de El Toro - la Nava 
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Sergi Segura Llopes@Vocal  
Al acant ,  l ’ A la ca nt í  ·  27/ 11/ 19 7 5 

FORMACIÓ I EXPERIÈNCIA 

Diplomat en Estadística (Universitat Miguel 

Hernández d’Elx) 

CAP d’Aptitud Pedagògica (Universitat d’Alacant) 

Participació en múltiples cursos de formació: Lotus 

Notes i Outlook / SIG Geomedia / Gestió del client / 

Prevenció de Riscs Laborals / Xarxes sociales per a 

Marketing / Marketing internacional en internet / 

Photoshop 

Responsable del Servei d’Estadística de la Cambra de 

Comerç d’Alacant des de 1999 

Universitat d’Alacant: Disseny gràfic de la imatge 

corporativa i material gràfic per a esdeveniments i 

projectes diversos. Desenvolupament web 

(Programació i manteniment de diverses pàgines 

webs: Projecte DIAVAL, UEM, IIFV, edUAFilCat, 

ePOD…) fins 2016 

Disseny web i gràfic a associacions, empreses, centres 

d’ensenyament, grups musicals i museus 

 

Valencià  Títol C1, 
Grau Mitjà 

Anglès   

Alemany  Curs bàsic 

Estadística   

SIG   

Disseny   

Fotografia   

Disseny web   

Programació   

E-commerce   

SEO   

Vídeo   

 

 

 

 

 PARTICIPACIÓ EN AVAMET 

Soci fundador de l’associació 

Meteonix.com: Creador, programador i administrador del portal 

d’informació meteorològica meteonix.com fundat a l’any 2000, 

base de l’actual web d’AVAMET 

Administrador web d’AVAMET 

Servei Tècnic d’AVAMET 

Vigilància i control de qualitat diari de les dades de la MXO / 

Meteoxarxa 

Voluntariat IVIA: encarregat de l’estació de la Vila Joiosa 

Voluntariat AVAMET: encarregat de les estacions d’Alacant - 

Serra Grossa (Jesuïtes), Alacant - IES Miguel Hernández (Sant 

Blai) i Alacant - Garbinet (IES Jaume II) 



 

 

CANDIDATURA  
A LA JUNTA  
DIRECTIVA  
D’AVAMET  

2019-2022 

16 

#PROGRAMA DE PROPOSTES 

A continuació exposem un llistat de propostes consensuades pels membres de la nostra candidatura. Pretenem desenvolupar-les al 

llarg dels propers 4 anys si som escollits pels socis d’AVAMET per a ser la futura Junta Directiva de l’associació.  

OBJECTIUS PRINCIPALS D’AVAMET  
PER AL PERÍODE 2019-2022 

1 Garantir el manteniment de l’actual xarxa d’estacions meteorològiques, assegurant la qualitat i la fiabilitat de totes les dades. 

Promoure un creixement sostenible fomentant els processos de voluntariat. Realitzar un Pla Estratègic i Participatiu 

d’Estacions Pròpies donant veu als socis. 

2 Declarar AVAMET com a Entitat d’Utilitat Pública per a facilitar la recerca de subvencions públiques. La finalitat és que 

algunes persones puguen treballar per a garantir el manteniment i el creixement d’AVAMET, de la xarxa d’estacions 

meteorològiques i de l’assessorament meteorològic als socis. 

3 Fomentar la transferència de coneixements sobre la instal·lació, el manteniment i el software utilitzat a les estacions 

meteorològiques, des dels socis amb més nocions cap als socis particulars i les entitats associades, amb la finalitat de millorar 

l’autonomia de cada estació meteorològica i d’instruir als socis membres del Programa de Voluntariat. 
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4 Augmentar el grau de col·laboració amb l’Agència Estatal de Meteorologia i altres entitats, associacions, mitjans de 

comunicació i empreses. Guanyar rellevància en la comunitat científica mitjançant acords amb universitats. Establir protocols 

d’actuació per a la resolució de possibles conflictes amb altres entitats i persones, de forma diplomàtica i escoltant el sentir 

majoritari dels socis. 

5 Efectuar millores a la pàgina web d’AVAMET. Introduir noves eines d’anàlisi meteorològic i climàtic per a consolidar-nos com 

a referent. Realitzar millores a l’aplicació i el widget, incorporant-se també a iOS. 

6 Seguir promocionant l’associació: explotar al màxim totes les possibilitats de les xarxes socials (Facebook, Twitter i 

Instagram) i rellançar el canal de YouTube. Estar presents en esdeveniments culturals i d’oci. 

7 Introduir noves activitats amb la intenció de fomentar la unió entre els socis d’AVAMET i l’aprenentatge meteorològic. 

Mantenir els concursos com l’AVAPRED i crear-ne de nous com l’AVAFOTO. 

8 Atraure l’interés per AVAMET entre els més joves mitjançant la quota juvenil reduïda i la major col·laboració amb els centres 

educatius (Projecte AVASCOLES). La joventut és el futur de l’associació! 

9 Escoltar la veu del soci i promoure la seua participació activa amb la creació de la Bústia del soci, la reactivació de les 

trobades i les jornades divulgatives. 

10 Publicar la Revista AVAMET de forma anual amb la participació de tots aquells socis que vulguen col·laborar. 
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LLISTAT DE PROPOSTES DETALLADES 

1. FINANÇAMENT DE L’ASSOCIACIÓ 

El finançament d’AVAMET és essencial per a garantir el manteniment de la infraestructura existent (web, estacions pròpies, material, 

etc.) i per a fomentar la creació de noves activitats. A causa de l’important creixement dels últims anys, AVAMET ha d’afrontar una 

sèrie de reptes per a garantir que en el futur compte amb suficient grau de finançament per a poder seguir endavant. A continuació 

exposem una sèrie de mesures que considerem adients per a aconseguir-ho. 

1.1. Quotes anuals dels socis 
Es plantegen les següents mesures: 

 Mantenir les quotes de socis com fins ara: quota normal de 50€; i quota per a estudiants, aturats i jubilats de 35€. A més, també 

mantindrem les quotes de socis als ajuntaments. 

 Mantenir la Promoció de Tardor, que suposa que els nous socis que s’apunten a l’associació entre els mesos de setembre i 

desembre paguen una vegada per la quota de l’any present i per la de l’any següent, sent un incentiu per guanyar socis. 

 Introduir una nova Quota Juvenil: donada la pràctica absència de socis adolescents, considerem necessari introduir-la amb la 

finalitat de fomentar l’afició a la meteorologia entre els més joves. Serà una quota reduïda a 15€ per a socis menors de 18 anys. 

Quotes anuals dels socis d’AVAMET Preu 

General 50€ 

Aturats 35€ 

Jubilats 35€ 

Estudiants 35€ 

PROPOSTA: Juvenil (<18 anys) 15€ 

Ajuntaments Variable (segons nº hab.) 
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1.2. Finançament públic 
AVAMET ha crescut gràcies a l'esforç altruista dels seus socis, fins al punt que a dia de hui tenim signats convenis de col·laboració 

amb diverses entitats públiques, que utilitzen les nostres dades com a font degut a la seua fiabilitat i gran expansió territorial. A pesar 

de tot, el fet de no rebre cap subvenció pública limita notablement les possibilitats de l'associació. Considerem que un dels reptes 

dels propers quatre anys és la recerca de subvencions públiques per a garantir el manteniment i afavorir el creixement de l'associació 

i de la xarxa d'estacions. Entre altres coses, ens podríem permetre econòmicament que algunes persones pugueren dedicar-se de 

forma professional a AVAMET, cosa que augmentaria enormement les possibilitats de l'associació i asseguraria la seua sostenibilitat a 

mitjà-llarg termini. La mesura preveu inicialment garantir el Servei Tècnic, actualment desbordat de feina. Es realitzaran estes accions: 

 Sol·licitud de Declaració d'Utilitat Pública d'AVAMET 

 Recerca de subvencions públiques (Generalitat, Diputacions…) 

 Contractació de persones encarregades de la instal·lació i el manteniment de les estacions 

1.3. Altres fonts d’ingressos 
Es plantegen les següents mesures: 

 Manteniment de la publicitat de Google AdSense, que proporciona una font d’ingressos creixents degut a l’augment notable 

de visites registrat al web. 

 Recerca de patrocinadors que puguen oferir publicitat fixa al web. També se’n buscaran per als concursos.  

  

Evolució dels ingressos mensuals per publicitat. Tendència prevista 
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2. CONVENIS DE COL·LABORACIÓ 

Sent “establir convenis de col·laboració amb altres associacions o entitats públiques o privades per a enriquir la base de coneixement de 

l’associació” una de les activitats establertes pels Estatuts d’AVAMET, considerem necessari mantenir els vigents convenis de 

col·laboració signats i buscar-ne de nous, sempre amb l’aprovació majoritària dels socis, fomentant sinergies entre AVAMET i les 

entitats o empreses amb qui es col·labore. 

2.1. Conveni amb l’Agència Estatal de Meteorologia 
Contemplant AVAMET en els seus estatuts com una de 

les seues finalitats “col·laborar, dins de les possibilitats de 

l'associació, amb les autoritats en matèria que es referisca 

a la meteorologia” i sent AEMET l’organisme oficial i 

competent en meteorologia a Espanya, considerem 

imprescindible per als propers 4 anys impulsar un conveni 

de col·laboració entre AVAMET i AEMET. La nostra 

associació podria obtenir importants avantatges en cas de 

signar este conveni, com ara la oficialització de les dades 

d’aquells observatoris que superen les auditories de 

qualitat. No obstant això, hem de tindre clar que s’ha de 

plantejar un conveni que siga positiu tant per a AVAMET 

com per a AEMET i que fomente els processos de 

cooperació i sinergia entre ambdues 

 

 
A un món on la detecció immediata de fenòmens locals extrems és cada vegada més important, 
compartir les dades entre ambdues xarxes seria positiu per a les dues parts. 



 

 

CANDIDATURA  
A LA JUNTA  
DIRECTIVA  
D’AVAMET  

2019-2022 

21 

2.2. Convenis amb entitats públiques 
Manteniment dels convenis vigents (Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències de la Generalitat Valenciana, Conselleria 

d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori de la Generalitat Valenciana, Institut Valencià d’Investigacions Agràries, 

ajuntaments, etc.) i recerca de nous convenis, que resulten positius tant per a les entitats com per a AVAMET. Pretenem desenvolupar 

nous convenis amb entitats com els Consorcis Provincials de Bombers (que necessiten dades meteorològiques a temps real), l’Institut 

Cartogràfic Valencià, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (desenvolupament d’un diccionari meteorològic tenint en compte la gran 

varietat de termes locals) i la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport (ho detallem al punt 2.3.), entre altres. 

2.3. Convenis amb centres escolars (Projecte AVASCOLES) 
AVAMET vol seguir present als centres escolars, tant de titularitat pública com concertada i privada; i tant a l’etapa de primària, com a 

secundària i batxillerat. Tanmateix, l’existència d’alguns problemes burocràtics en el procés posa de manifest la necessitat d’arribar a 

un acord directe amb la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana. Volem promoure el 

Projecte AVASCOLES, perquè més centres educatius s’instal·len estacions meteorològiques; i fomentar que els nostres socis 

impartisquen xarrades de divulgació meteorològica als centres educatius (amb experiments, curiositats, etc.), imprescindibles per a 

despertar l’interés per la meteorologia en els més menuts. 

2.4. Convenis amb les universitats i l’àmbit científic 
La xarxa d’estacions d’AVAMET comença a tindre un històric de dades meteorològiques consistent i valuós. No obstant això, el 

correcte tractament i explotació d’estes dades no és sempre ni evident ni simple a fer sense un domini de tècniques noves com el 

data mining. Pensem que seria important signar nous convenis de col·laboració amb universitats i entitats de l’àmbit científic que 

poden ajudar amb el laboriós procés de filtratge de dades. Això ens ajudaria a fomentar sinergies amb les quals AVAMET podria 

traure informació valuosa (explotació de les pròpies dades) i al mateix temps ens permetria donar-nos a conéixer a la comunitat 

científica mitjançant publicacions, fet que sense cap dubte atorgaria un major prestigi a AVAMET. Hem mantingut converses amb 

investigadors de la Universitat de València per a desenvolupar un proper conveni de col·laboració que resultarà molt profitós per a 

AVAMET. 
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2.5. Convenis amb empreses 
Considerem necessari mantenir els convenis de col·laboració amb empreses vigents en l’actualitat i buscar-ne de nous, sempre que 

siguen beneficiosos per a AVAMET. Volem seguir amb la posició adoptada per la present Junta Directiva d’AVAMET fruit del conveni 

amb l’empresa Inforatge l’any 2017: si algun soci forma una empresa meteorològica i proposa signar un conveni de col·laboració amb 

AVAMET, s’han d’exposar als socis els termes del conveni i realitzar una votació a una Assemblea General Ordinària o a una 

Assemblea Extraordinària perquè ha de ser una decisió presa pel conjunt dels associats. 

2.6. Convenis amb mitjans de comunicació 
El conveni signat entre À Punt Mèdia i AVAMET ha resultat clarament positiu i enriquidor per a l’associació, ja que: ens està donant 

una gran publicitat, està posant en valor públicament les nostres dades i està donant veu als nostres socis. Per tant, considerem 

important buscar convenis similars entre AVAMET i altres mitjans de comunicació (ràdio, televisió, premsa, webs…), tant d’àmbit 

estatal com especialment autonòmic, provincial o local. A curt i a mitjà termini és necessari aprofundir amb estos convenis per a: 

 Garantir que les dades d’AVAMET apareguen en més mitjans de comunicació de forma correctament citada 

 Fomentar l’ús adequat de la terminologia meteorològica en l’àmbit periodístic 

2.7. Convenis amb altres associacions meteorològiques 
A nivell estatal existeixen diverses associacions relacionades amb la meteorologia. Pot resultar molt enriquidor per a AVAMET la 

col·laboració amb altres associacions de similars finalitats a la nostra, i fins i tot la realització d’algun projecte meteorològic en comú 

amb elles si el seu àmbit d’actuació forma part del nostre territori. 

2.8. Convenis amb associacions d’altres àmbits 
Signar convenis, col·laborar i realitzar activitats amb associacions d’àmbits no meteorològics pot ser també enriquidor per a AVAMET 

i pot donar-nos major visibilitat social. Es poden realitzar activitats interessants més enllà d’instal·lar noves estacions 

meteorològiques. Deixem oberta l’opció de poder signar-los de cara al futur si la majoria de socis ho considera adient. Un exemple 

podria ser la participació de l’associació en jornades de repoblació forestal junt a entitats mediambientals.  
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3. ESTACIONS METEOROLÒGIQUES 

Les estacions meteorològiques són una part fonamental d’AVAMET. Gràcies a la 

MXO, que reuneix a dia de hui més de 400 estacions meteorològiques, la nostra 

associació s’ha convertit durant els últims anys en un referent meteorològic 

valencià, no només a nivell del nostre territori sinó també a nivell estatal i 

internacional. La xarxa compta amb dades meteorològiques provinents de 

diferents fonts: les estacions pròpies d’AVAMET; les estacions dels nostres 

socis, on podem distingir entre les dels socis particulars i les de les entitats 

associades (centres escolars, ajuntaments, empreses…); i per últim, les estacions 

d’entitats col·laboradores, sorgides fruit de convenis amb diverses entitats i 

empreses: l’Institut Valencià d’Investigacions Agràries (IVIA), l’empresa Inforatge, 

el Centre de Gestió i Seguretat Viària (CEGESEV), diverses universitats, diverses 

associacions (Meteorihuela, Proyecto Mastral, etc.), o els Pics de Prevenció 

d’Incendis Forestals (PPIF), entre altres. 

El principal objectiu d’AVAMET ha de ser continuar ampliant la xarxa d’estacions 

meteorològiques de forma sostenible i pensant en arribar al màxim nombre de 

municipis possible, garantint l’assessorament a tots aquells socis que vulguen 

instal·lar-se una nova estació meteorològica i fomentant els convenis de 

col·laboració amb entitats per a incorporar noves estacions a la xarxa. És 

fonamental donar-li una gran importància al control de qualitat de les dades. 

  

Mapa de temperatures elaborat amb les dades 
de les estacions meteorològiques de la MXO 
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A continuació exposem les nostres propostes, distingint entre: propostes generals (per a totes les estacions, incloent les estacions 

pròpies, les dels socis i les d’entitats col·laboradores), i propostes per a les estacions pròpies d’AVAMET. 

3.1. Propostes generals 
 Auditories de les estacions: s’han d’implementar per a garantir que les dades oferides per les nostres estacions 

meteorològiques són vàlides i els diferents organismes i persones que les consulten (112, mitjans de comunicació, particulars, 

aficionats a la meteorologia…) tinguen la certesa que les dades d’AVAMET passen un control de qualitat. 

 Controls automàtics de qualitat de les dades: s’ha d’implementar el filtrat automàtic i l’eliminació de les dades errònies que 

puguen donar les estacions meteorològiques. La finalitat és garantir que les dades que es donen tinguen la màxima fiabilitat 

possible. També volem incorporar un nou Sistema d’Avís Automàtic als propietaris, per correu electrònic o WhatsApp, perquè 

siguen conscients si existeix algun problema amb les seues estacions i el puguen corregir al més prompte possible. 

 Investigar noves tecnologies de tipus Machine Learning per a la predetecció automàtica de fallades de les estacions, per a ser 

capaços d’avançar-se a l’error abans de que es produïsca, o corregir-lo de la forma més immediata possible. 

 Millora del calibratge dels pluviòmetres de les estacions automàtiques: existeix un problema en moltes estacions i volem 

solucionar-lo per a incrementar la fiabilitat de les dades oferides a la MXO. 

 Pluviòmetres manuals: tenint en compte els problemes de calibratge existents, volem fomentar que el màxim nombre possible 

d’estacions compten amb pluviòmetres manuals per a realitzar les correccions de pluviometria. 

 Experimentar amb la transmissió de dades en llocs amb majors dificultats per a instal·lar estacions meteorològiques: volem 

testejar la instal·lació d’alguna estació a llocs amb alguna dificultat tècnica marcada: sense electricitat o amb poca o nul·la 

cobertura de la xarxa mòbil. Fins al moment s’han instal·lat molt poques estacions d’este estil i ho considerem imprescindible 

per a millorar el nostre saber fer, ja que potser siga necessari per a alguna futura instal·lació en un lloc d’estes característiques. 
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3.2. Estacions meteorològiques pròpies d’AVAMET 
Propostes generals per a les estacions pròpies (ja instal·lades i futures): 

 Garantir el futur de la xarxa amb l’increment progressiu de la partida 

pressupostària dedicada al manteniment: s’ha de tindre en compte que les 

estacions meteorològiques i els dispositius utilitzats per a l’enviament de dades 

(com els ordinadors) sofreixen avaries amb el pas dels anys i la principal prioritat 

ha de ser que la xarxa actual (de 30 estacions pròpies més les que s’instal·laran en 

un futur) es puga sustentar. S’ha de realitzar un manteniment mitjançant l’acció 

conjunta dels voluntaris adherits al Programa de Voluntariat i del Servei Tècnic de 

l’associació. 

 Introduir millores en la instal·lació de les estacions meteorològiques: ubicar els 

diferents instrumentals (termohigròmetre, anemòmetre i pluviòmetre) seguint les 

directrius recomanades per la normativa universal de l’Organització Meteorològica 

Mundial (OMM). A més, instal·lar tancats en totes aquelles estacions 

meteorològiques susceptibles a robatoris. 

 Introduir millores en l’enviament de dades: efectuar una renovació 

progressiva dels ordinadors i dispositius utilitzats, a més de millores en la 

connexió a internet (canvi de sistema o de proveïdor, instal·lació 

d'antenes, etc.).  

 Adquirir pluviòmetres manuals d’alta capacitat: aconseguir 

pluviòmetres amb capacitat molt superior als 200 o 280 mm del Hellmann 

o Cocorahs per a totes aquelles estacions pròpies que estiguen 

localitzades en punts on siga més probable superar eixes xifres en 24 

hores o a un episodi. Principalment a la Tinença de Benifassà, la Serra 

d’Espadà, l’Albufera, l’entorn del Caroig, i les zones litorals i prelitorals del 

sud del Golf de València com la Marina Alta, la Safor i les comarques 

veïnes. Un exemple de pluviòmetre manual artesà d’alta capacitat 
de la xarxa PHNIA 

L’estació pròpia “El Pinós - El Rodriguillo” és un referent del 
tipus d’observatori que segueix totes les directrius de la 
Organització Meteorològica Mundial pel que fa a la ubicació 
dels diversos sensors 
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 Instal·lar noves webcams i millorar la qualitat de les imatges: promoure que 

el major nombre possible d’estacions pròpies compten amb elles. Substituir 

progressivament els models antics i amb problemes tècnics per nous amb 

millor qualitat d’imatge (per exemple: webcams Mobotix).  

Futures estacions meteorològiques pròpies: 

 Pla Estratègic i Participatiu 

d’Estacions Pròpies: realitzarem un pla per a 

definir les àrees més prioritàries per a la 

instal·lació de noves estacions de l’associació 

amb la finalitat de representar la singularitat 

dels diversos microclimes valencians. El pla 

comptarà amb una primera Fase 

Participativa en la qual tots els socis que 

vulguen podran enviar les seues propostes d’ubicació de noves estacions. L’elecció de les 

futures estacions es realitzarà seguint criteris objectius, com per exemple donant més prioritat 

a les propostes de noves estacions a zones sense estacions meteorològiques properes o a 

aquelles situades a llocs on les dades històriques avalen la singularitat climatològica de 

l’emplaçament.  

 Adquirir alguns dataloggers i garetes Davis pròpies de l’associació: amb la finalitat de 

sondejar paratges i efectuar observacions prèvies a la instal·lació de futures estacions 

meteorològiques pròpies. 

 Creixement sostenible en nombre d’estacions pròpies: ho considerem essencial. A causa 

de l’actual excés de feina dels membres del Servei Tècnic, encarregats de la instal·lació i el 

manteniment de les estacions, fins que no s’obtinga una subvenció que puga permetre que un o 

diversos socis puguen treballar per a AVAMET, es prendran una sèrie de mesures. 

La webcam instal·lada en À Punt és un exemple del tipus de càmera 
Mobotix 

Mapa de distància a l’estació més pròxima. 
Tot i el nostre esforç en crear una ampla 
xarxa, encara trobem àmplies zones del 
territori sense dades en un radi de 10km a la 
redona i fins i tot de 20 
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Mesures per a garantir el creixement sostenible de les estacions pròpies: 

 Noves estacions situades a llocs allunyats dels socis voluntaris: es reduirà el nombre de noves instal·lacions amb estes 

característiques, tenint en compte que haurien de ser mantingudes pels tècnics del Servei Tècnic. 

 Noves estacions situades a llocs on socis voluntaris puguen fer-se càrrec totalment d’elles: es promourà este tipus 

d’instal·lacions si els socis voluntaris garanteixen que, davant de qualsevol problema de l’estació o de la transmissió de dades, 

ells podran fer-se càrrec (cobrint AVAMET les despeses necessàries per a canviar peces de les estacions o del material 

informàtic) sense requerir la presència del Servei Tècnic. 

  

Excursió i instal·lació de l’estació meteorològica d’Alacant - l’Illa de Tabarca 



 

 

CANDIDATURA  
A LA JUNTA  
DIRECTIVA  
D’AVAMET  

2019-2022 

28 

4. CONSISTÈNCIA DE LA BASE DE DADES 

A més de comptar amb una important xarxa d’estacions meteorològiques, AVAMET té una potent infraestructura per a 

emmagatzemar els històrics de dades. Donat que a moltes estacions es produeixen algunes errades en el procés d’emmagatzematge 

de les dades i moltes de les sèries de les estacions tenen guardades algunes dades incorrectes o buits derivats d’eixe problema 

(generalment ocorreguts si l’estació es queda offline), considerem important adoptar una sèrie de mesures de cara al futur per a 

garantir la qualitat de les dades històriques que es van guardant a la Meteoxarxa del web d’AVAMET: 

 Fomentar la revisió i correcció de l’històric de dades de la MX: volem incentivar que cada soci s’encarregue de revisar i de 

corregir les possibles errades existents a l’arxiu de dades històriques de la seua o les seues estacions meteorològiques. És un 

procés molt senzill i al que se li ha de dedicar poc de temps, però, malauradament, fins al moment una part dels socis no el 

realitza. Per a incentivar-ho, pretenem explicar el procediment mitjançant tutorials perquè tots els socis sàpiguen com fer-ho, i 

realitzar un sorteig periòdic entre tots 

aquells socis que es preocupen perquè 

les dades de les seues sèries siguen el 

més correctes i el més completes. 

Expliquem més detalladament este 

sorteig al punt 7.4.. 

 Fomentar que el màxim nombre 

d’estacions meteorològiques pugen els 

arxius necessaris per a la recuperació 

de dades històriques en cas de quedar 

offline: arxiu NOAA del mes, arxiu 

NOAA del mes previ, dades 

deuminutals setmanals, etc. 

  
El gestor de dades de les estacions permet guardar correctament i corregir les errades en el procés 
d’emmagatzematge de dades 
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5. TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENT 

AVAMET és una associació que està formada per un grup de més de 300 persones molt divers en formacions i coneixements que 

resulta molt enriquidor, ja que cadascú pot aportar els seus coneixements i entre tots aprenem. Volem, en base a l’establert pels 

Estatuts d’AVAMET, motivar la transferència de coneixements entre socis, principalment per a fomentar dos processos: 

 L’increment de l’autosuficiència de les estacions meteorològiques 

 L’increment de formació meteorològica dels socis 

 

Les propostes concretes per a fomentar-ho s’expliquen a continuació. 

5.1. Coneixements sobre la instal·lació i el manteniment d’estacions, i sobre 
l’enviament i l’emmagatzematge de dades 
Tenint en compte l’important creixement d’AVAMET i per a garantir la sostenibilitat de l’associació, volem promoure que cada estació 

meteorològica siga més autosuficient, disminuint així la dependència i el volum de treball del Servei Tècnic. Amb la implementació del 

Programa de Voluntariat considerem que és imprescindible que tots els socis, especialment aquells adherits al programa, compten 

amb nocions bàsiques sobre el manteniment de les estacions per a evitar que els membres de l’equip del Servei Tècnic efectuen 

desplaçaments innecessaris per a qüestions senzilles que puguen ser resoltes pels socis encarregats de cadascuna de les estacions.  

Per a eixe propòsit fomentarem les següents accions: 

 Realització de tutorials: pretenem que els socis amb més coneixements sobre distintes qüestions realitzen tutorials, que es 

penjaran en format .pdf al web d’AVAMET, i que versen sobre les següents qüestions:  

o Estacions meteorològiques (com instal·lar-les, com efectuar el seu manteniment, com detectar i solucionar els 

problemes existents…) 

o Opcions de l’enviament de dades (PC, Raspberry,…) 
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o Programes utilitzats per a l’enviament de dades (Weatherlink, Weather Display, Cumulus…) i com solucionar 

problemes 

o Revisió i correcció de dades a la Meteoxarxa d’AVAMET 

 Jornades d’Aprenentatge: es poden promoure jornades perquè tots aquells socis experts en les diferents matèries expliquen 

estes qüestions i resolguen els dubtes existents entre els socis. 

5.2. Coneixements sobre meteorologia 
Sent una de les finalitats establertes als Estatuts d’AVAMET la realització de conferències i jornades divulgatives i educatives, volem 

continuar garantint la realització d’activitats formatives sobre diverses temàtiques per als socis, que poden ser preparades 

conjuntament amb altres entitats (AEMET, 112, altres associacions, etc.). 

  

Jornades formatives al Centre de Coordinació d’Emergències de la Generalitat Valenciana a l’Eliana 
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6. TROBADES I JORNADES DE CONVIVÈNCIA 

Són un dels elements més característics de l’associació des dels seus inicis. És una manera de conéixer als altres socis amb qui 

compartim afició, de fer noves amistats i de passar-ho bé, a la vegada que aprenem. Hem detectat que malgrat l’important augment 

del nombre de socis registrat al llarg dels últims anys, l’assistència a les trobades no s’ha vist incrementada i continua sent baixa. 

Volem promoure la participació del màxim nombre possible de socis a les trobades, distingint entre diversos tipus: 

 Jornades divulgatives 

 Dinars/sopars, mantenint el sopar de “Crida a la Gota Freda” 

 Muntatges d’estacions meteorològiques 

 Jornades de convivència de caps de setmana 

(ex. Jornades de primavera i Jornades 

d’hivern) que puguen incloure divulgació 

meteorològica, muntatge d’estacions, 

gastronomia, visita a poblacions i paratges 

naturals, etc. 

 Viatge biennal a un lloc meteorològicament 

singular: es pot promoure la realització d’un 

viatge fora de la nostra geografia cada dos 

anys. Abans de l’existència d’AVAMET es van 

realitzar viatges d’aficionats a la meteorologia 

als Alps i es podrien repetir a altres indrets del 

continent europeu si un nombre suficient de 

socis està interessat en el viatge.  
Excursió i instal·lació de l’estació meteorològica de Castelló de la Plana - Illes Columbretes 
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7. CONCURSOS 

Considerem els concursos una part fonamental per a garantir un dels objectius dels estatuts: “Fomentar la unió i camaraderia entre els 

aficionats a la meteorologia”. A més de mantenir el concurs AVAPRED, trobem adient introduir un nou Concurs de Fotografia i 

realitzar un sorteig anual de productes meteorològics. Tenint en compte el creixement d’AVAMET, també haurem de buscar més 

patrocinadors per a fer possible el finançament dels concursos i sortejos. 

7.1. AVAPRED - LLIGA ANUAL 
Manteniment del concurs anual de prediccions meteorològiques d’AVAMET (AVAPRED) iniciat en 2013, que compta amb diverses 

etapes al llarg de l’any. Per a motivar l’increment de la participació al concurs, es realitzaran diverses accions: 

 Promoció del concurs a les xarxes socials i els mitjans de comunicació 

 Augment progressiu del nombre i de la quantitat dels premis atorgats 

7.2. AVAPRED - PORRES PER A SITUACIONS EXTRAORDINÀRIES 
Tenint en compte l’afició existent respecte a la realització de porres en situacions concretes (episodis de pluges intenses, onades de 

fred, onades de calor…) es pot aprofitar la mateixa infraestructura creada al web pel nostre administrador web per a la lliga anual de 

l’AVAPRED, de forma que de manera puntual es pot plantejar una etapa extraordinària al marge de la lliga anual. La finalitat és que 

tot el món que vulga puga participar fent la seua porra d’una situació determinada i puga optar a premis. 
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7.3. AVAFOTO 
Es planteja un nou concurs anual de fotografia per a posar en valor la qualitat de les 

fotografies realitzades al llarg de cada any pels socis d’AVAMET. S’establiran dues 

categories: 

 Categoria 1: Fotografia meteorològica 

 Categoria 2: Fotografia de paisatges 

 

Les valoracions de les imatges les efectuarà un jurat professional i independent, i les 

fotografies amb major puntuació seran premiades. Amb eixes fotografies es pot 

realitzar un calendari anual.  

7.4. SORTEIG ALS MILLORS OBSERVADORS 
METEOROLÒGICS 
Tenint en compte l’explicat al punt “4. Consistència de la Base de Dades”, per a incentivar 

que tots els socis revisen periòdicament i corregisquen les possibles errades existents a 

la Meteoxarxa, garantint que les sèries de les estacions estiguen completes i amb dades 

correctes, pretenem implementar un nou premi en forma de sorteig per a tots aquells 

socis que s’encarreguen de realitzar esta tasca. Prèviament s’explicarà mitjançant 

tutorials com realitzar esta revisió per a que tot el món la puga fer i participar al sorteig, 

incloent als socis adherits al Programa de Voluntariat que no compten amb estacions 

de la seua propietat. 

  Fotografies dels socis a l’Instagram d’AVAMET 
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7.5. SORTEIG DE NADAL 
Si la majoria de socis ho considera adient, es podria realitzar un sorteig d’una cistella meteorològica relacionat amb el Sorteig 

Extraordinari de “la Grossa” de Nadal. El guanyador amb la papereta premiada rebrà una cistella composta per un lot de productes 

meteorològics, que pot incloure per exemple una estació meteorològica, un pluviòmetre manual i llibres sobre meteorologia. La venta 

de participacions serà d’utilitat per a finançar l’associació. 
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8. PROMOCIÓ DE L’ASSOCIACIÓ 

La promoció d’AVAMET ha sigut fonamental per a adquirir la rellevància que l’associació té hui en dia i continuarà sent necessària els 

propers anys. Es realitzaran les següents accions: 

 Xarxes socials: mantenir la presència d’AVAMET a les principals xarxes socials (Facebook, Twitter i Instagram) i fomentar que 

més socis participen en la difusió del nom d’AVAMET a través de les xarxes socials. 

 Impulsar el canal de YouTube de l’associació, que podria ser portat per algun o alguns socis que voluntàriament es 

comprometen a realitzar esta tasca periòdicament. 

 Promocionar l’associació en 

esdeveniments culturals i d’oci 

d'important rellevància: es pot 

realitzar mitjançant la presència de 

socis (amb informació sobre 

AVAMET, una estació 

meteorològica, etc.) a un stand 

informatiu. Un exemple pot ser la 

presència d’AVAMET a la Fira de 

Cocentaina. 

 Crear noves samarretes i nous 

polars corporatius perquè els nous 

associats puguen disposar d’ells.  

  L’augment del nombre de visites a AVAMET s’ha degut al bon fer de l’associació junt a la promoció. 
Partint d’una mitja de 10k visites mensuals en 2014, la promoció a les xarxes socials a partir de 2015 
dispara les xifres per damunt de les 50k mensuals, i amb el pas dels anys es consolida en més de 200k. 
Des de l’entrada en funcionament d’À Punt les xifres s’han disparat i tenim al voltant de 1500k. 
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9. WEB D’AVAMET, APLICACIÓ I WIDGET 

La pàgina web d’AVAMET és l’eix principal de la nostra associació, i les millores progressives al llarg dels anys han anat dotant-la de 

nous elements que la van consolidant com una web de referència meteorològica. Considerem important anar implementant nous 

canvis que suposen una millora de les eines disponibles i faciliten la consulta de la informació. La nostra candidatura compta amb 

diversos socis amb coneixements sobre programació que ho faran possible. A més a més, tenint en compte la importància que té hui 

en dia l’ús del telèfon mòbil (la majoria de visites al web d’AVAMET es realitzen amb mòbils), pensem que és important introduir 

millores a la versió del web per a mòbils, a l’aplicació i al widget. 

9.1. Millores generals del web 
 Versió web en Anglès: tenint en compte el creixent nombre de visites rebudes des d’altres països, es podria considerar 

realitzar una versió web en Anglès d’aquells apartats amb major nombre de visites (MXO, Meteoxarxa històrica, informació 

sobre l’associació…). 

 Crear un apartat web sobre Josep Peinado i la formació de l’associació: considerem imprescindible que sent l’Associació 

Valenciana de Meteorologia Josep Peinado, el nostre web compte amb un apartat per a conéixer la importància de Josep en la 

creació d’AVAMET i com a mostra de reconeixement a la tasca del nostre company que va morir l’any 2010, poc abans de la 

fundació de l’associació. 

 Crear un apartat web sobre informació de les estacions pròpies: hem d’habilitar un espai web on explicar les característiques 

peculiars dels microclimes de cadascuna de les estacions pròpies d’AVAMET i què les fa especials, incloent la història de cada 

estació, curiositats, fotografies, etc. Es pretén així fomentar el coneixement meteorològic del nostre territori i que la societat 

puga entendre millor la tasca de difusió meteorològica que està realitzant AVAMET.  

 Donar major visibilitat a la informació dels models meteorològics i a les eines de seguiment meteorològic (imatges de satèl·lit, 

radar de pluja, llamps, cota de neu, temperatura de l’aigua del mar…). Estes eines es troben presents a AVAMET però 

actualment són poc consultades. 

 AVAMET Meteo-Rutes: som conscients del gran interés dels socis d’AVAMET per la realització de rutes (a peu, amb bicicleta, 

etc.). Si el conjunt dels socis ho considera adient, es pot afegir un apartat al web perquè els socis aficionats a la natura puguen 
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compartir les rutes que realitzen, donant informació sobre recorreguts, aportant fotografies, i fent especial menció a la 

meteorologia dels paratges i les poblacions. 

 Banc de fotografies històriques: a tots ens agrada observar fotografies de fa dècades en les quals es veuen fenòmens com 

grans nevades, precipitacions torrencials, rius desbordats, etc., fenòmens extrems que nosaltres mateixos recordem o que els 

nostres avantpassats ens conten. Tots tenim algunes d’estes fotografies a les nostres cases. Podem crear un arxiu fotogràfic 

amb estes imatges antigues per a enriquir la base d’informació de la nostra associació i compartir-les. 

 

  

Exemple del que podria ser el banc de fotografies històriques: gran nevada de 1980 a les comarques centrals. 
Imatges d’Ontinyent i Alcoi. 
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9.2. Millores respecte a la informació meteorològica i climatològica 
 Afegir gràfiques i taules comparatives: habilitar una eina comparativa de dades mitjançant gràfiques i taules, on l’usuari puga 

escollir entre diferents paràmetres (temperatura, humitat relativa, precipitació, vent…) de les estacions de la MXO que ell 

considere. Serà de gran utilitat per a l’estudi espacio-temporal de fenòmens com les pluges, les inversions tèrmiques, els 

episodis de vent intens o els efectes de l’entrada del ponent/brisa en la temperatura i la humitat relativa. Estes comparatives 

es podran realitzar tant de forma diària o setmanal (mitjançant l’anàlisi de dades minutals), com per a períodes llargs de temps 

(comparant els valors diaris extrems). 

  

Alguns exemples de les eines de gràfiques comparatives (de temperatura i precipitació) que es poden implementar al web d’AVAMET 
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9.3. Millores respecte a la informació meteorològica 
 Afegir nous mapes a temps real a la portada de la 

web: a més dels mapes que ja hem dissenyat, volem 

ampliar la informació amb nous mapes (per exemple 

estimació de la cota de neu actual, amplitud tèrmica, 

punt de rosada, pressió atmosfèrica,…).  

 Crear una nova MXO+ amb major informació: a més 

de la MXO normal i de la MXO de pluja, volem afegir 

una nova MXO amb taules molt més detallades que 

disposen del màxim nombre de paràmetres 

consultables que hui en dia no es poden veure des de 

la MXO normal (pressió atmosfèrica, radiació solar, 

índex UV, els extrems diaris d’humitat relativa i punt de 

rosada, amplitud tèrmica...), a més de les hores en les 

que s’han produït els paràmetres extrems diaris. 

També es poden afegir paràmetres com les Hores de 

Fred (T<7ºC) o les Hores de Gelada (T<0ºC). 

 Actualitzar les dades meteorològiques a temps real: 

volem realitzar una prova pilot amb algunes estacions 

(que en cas d’èxit serà extensible a la resta 

d’estacions de la xarxa) utilitzant tècniques de 

comunicació asíncrona AJAX. La finalitat és mostrar 

les dades amb un període de refresc de 10-30 segons 

al perfil de cada estació, sense haver d’esperar 5 

minuts per a la seua actualització.  

Disseny en proves dels nous mapes de cota de neu i d’amplitud tèrmica 
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9.4. Millores respecte a la informació climatològica 
 Afegir als històrics de dades de la Meteoxarxa nous 

paràmetres: per exemple variables importants per 

als agricultors (Hores de Fred T<7ºC o Hores de 

Gelada T<0ºC diàries), l’Amplitud Tèrmica Diària, etc. 

 Afegir nous paràmetres a les taules mensuals de 

l’apartat Climatologia de cada estació: s’inclouran 

Temperatura mitjana de les mínimes, Temperatura 

mitjana de les màximes, Temperatura mínima més alta, 

Temperatura màxima més baixa, Nombre de gelades, 

Nombre de mínimes tropicals, Precipitació màxima 

diària, Velocitat mitjana de vent, Major velocitat 

mitjana de vent diària, Amplitud tèrmica diària mitjana, 

Major amplitud tèrmica diària, Menor amplitud tèrmica 

diària i Amplitud tèrmica mensual. 

 Afegir gràfiques a l’apartat Climatologia de cada 

estació: seran un complement als valors mostrats a 

les taules, i la seua finalitat és poder observar millor 

les tendències en l’evolució del clima al nostre 

territori. 

 Crear un sistema de consulta de registres mitjans i extrems de diverses estacions a la vegada. Es pretén que es puguen 

efectuar comparatives climàtiques sobre diferents paràmetres (pluja, temperatura, vent…). A més, crear un apartat web de 

dades rècords per a consultar-les fàcilment. 

 Afegir nous mapes que permeten l’anàlisi climàtica: seran obtinguts a partir de les estacions meteorològiques de la xarxa 

amb un històric de dades superior a 10-15 anys que puguen donar valors confiables: temperatures mitjanes, acumulat de 

precipitació mitjà, variància, mediana, períodes de retorn, ratxes màximes de vent… 

Exemple de consulta de rècords de dades. Mínimes absolutes mensuals de les estacions 
pròpies 
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9.5. Afegir noves eines al web 
 Time-lapses de les webcams: guardar les imatges cincminutals de 

les càmeres per a generar automàticament vídeos diaris. 

 Eina per a comprovar el calibratge de les estacions automàtiques 

i facilitar les correccions pluviomètriques: pretenem 

implementar-la perquè introduint les dades diàries de pluja de les 

estacions automàtiques i les registrades als pluviòmetres 

manuals, cada soci puga saber el grau de calibratge de la seua 

estació. Exemple: episodi de 5 dies acumula 230mm a l’estació 

automàtica i 270mm al pluviòmetre manual. L’estació ha registrat un 

15% menys que el pluviòmetre manual, i per a efectuar la correcció al 

web, l’eina et diu en base a la pluja diària de l’estació quina hauria de 

ser la distribució diària de pluja ja corregida per les dades del 

pluviòmetre manual.  

 Calculadora de paràmetres com la humidex i el windchill 

 Conversors d’unitats: ºC a ºF, m/s a km/h, etc. A més de ser útils per a nosaltres, tenen molta demanda a internet i poden 

atraure a nous visitants al web. 

9.6. Aplicació i widget d’AVAMET 
Són eines imprescindibles per a la difusió de la informació d’AVAMET. 

Considerem necessàries les següents mesures: 

 Creació de l’aplicació i el widget per a iOS (iPhone) 

 Optimització de la memòria utilitzada i de l’ús de dades mòbils 

 Realització de millores progressives en l’aplicació i el widget 

Webcam de la Pobla de Benifassà - Coratxà 
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10. CANALS D’INFORMACIÓ I DE PARTICIPACIÓ 

Considerem imprescindible l’existència de canals d’informació per a comunicar-nos entre els socis d’AVAMET. La comunicació 

mitjançant programes de missatgeria, fòrums, etc. és essencial per a fomentar la integració dels nous socis a la vida social de 

l’associació. Es prendran les següents mesures: 

 Mantenir l’enviament de correus electrònics informatius  

 Mantenir l’activitat al fòrum d’AVAMET 

 Mantenir els grups de WhatsApp: Whatsapp general (Socis AVAMET) i els grups específics (AVAPRED, Servei Tècnic…). 

 Implementar un grup de WhatsApp 

amb informació unidireccional: 

emprant les noves opcions de 

WhatsApp com la possibilitat de que 

només els administradors dels grups 

puguen escriure, volem crear un nou 

grup pensat per a tots aquells socis 

que, per excés de missatges, van decidir 

abandonar el grup de socis. A eixe nou grup de WhatsApp la Junta Directiva realitzarà els mateixos comunicats i notícies 

sobre AVAMET que al tradicional grup de socis. 

 Realització d’enquestes anuals: tots els anys la Junta Directiva haurà de preparar unes enquestes que s’enviaran als socis 

perquè avaluen de forma anònima el funcionament de l’associació. L’objectiu és ser conscients de quines coses s’han fet millor 

i quines s’han fet pitjor per a tractar de millorar-les. 

 La Bústia del Soci: establir nous canals de participació perquè els socis puguen participar de forma més activa en la presa de 

decisions sobre l’associació. 
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11. REVISTA D’AVAMET 

Este punt es troba estretament relacionat amb el “10. Canals d’Informació i Participació”. Amb la finalitat de difondre als socis i a la 

societat en general la tasca de l’associació, plantegem la publicació d’una revista anual d’AVAMET, bé siga en format .pdf o en versió 

impresa. La finalitat és compartir tota la informació que es considere interessant per als socis, especialment per a aquells que no 

puguen assistir a les assemblees i desitgen posar-se al dia de manera ràpida. També es pretén fer divulgació meteorològica i 

promoure la transferència de coneixements. Per a la seua elaboració podran participar tots aquells socis que estiguen interessats en 

col·laborar. En esta revista poden tindre cabuda diverses seccions: 

 Resum dels punts més importants de les assemblees (Assemblea General Ordinària i les possibles Assemblees 

Extraordinàries). 

 Activitats anuals i projectes de futur: espai reservat a la Junta Directiva per a explicar les activitats promogudes durant l’any 

vigent amb la finalitat de que tots els socis puguen informar-se de quins projectes s’han realitzat, amb quins nous projectes 

s’està treballant i quins projectes realitzarem en el futur. 

 Resums meteorològics anuals de la Xarxa AVAMET amb taules i mapes 

 Publicació de reconeixements als socis: 

○ Guanyadors de l’AVAPRED 

○ Guanyadors de l’AVAFOTO 

○ Reconeixements als socis del Servei Tècnic, als socis adherits al Programa de Voluntariat i als propietaris que cuiden 

les dades de les seues estacions 

 Espai fotogràfic amb les millors fotografies de l’any 
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 Articles de divulgació científica realitzats per socis d’AVAMET que es dediquen a la investigació o per altres professionals de 

la matèria externs 

 Articles realitzats pels socis voluntaris que vulguen exposar qualsevol informació que consideren interessant (algun fenomen 

destacat, un resum anual de dades, etc.). Poden ser publicacions esporàdiques o fins i tot tindre un espai reservat per a 

participar a totes les revistes anuals de l’associació. 

 Entrevistes: a investigadors, socis d’AVAMET, etc. 

 Espai didàctic per a difondre informació útil: com realitzar manteniment d’una estació, com publicar dades en AVAMET, etc. 

 Espai per a motivar a la gent a fer-se socis d’AVAMET 

 Publicitat 

Si definitivament es publica online en versió .pdf, seria una revista gratuïta; per contra, si es publica una versió impresa, esta versió 

seria de pagament però es realitzaria un descompte als socis. 
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12. INTERLOCUCIÓ D’AVAMET AMB ALTRES ENTITATS 

És imprescindible regular la relació entre AVAMET i altres entitats per a evitar possibles malentesos que puguen danyar la imatge 

pública d’AVAMET. Actualment la nostra associació compta amb una imatge positiva degut a molts anys d’esforços per part dels 

nostres socis. 

En cas de l’existència d’algun conflicte entre AVAMET i qualsevol entitat o persona, s’establirà un protocol sobre com actuar per a 

tractar de solucionar-lo de la millor manera possible. Actuarà la Junta Directiva de forma diplomàtica i tenint en compte el sentir 

majoritari dels associats, a qui se’ls consultarà prèviament. 
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“Esforç, passió i trellat” 


