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#PRESENTACIÓ  

Estimades sòcies i estimats socis d’AVAMET, 

 

Després de 4 anys sent la Junta Directiva de l’Associació 

Valenciana de Meteorologia hem decidit presentar la nostra 

candidatura a la reelecció.  

Dirigir AVAMET no ha sigut senzill i hem hagut d’afrontar 

diversos reptes importants i dificultats, però estem satisfets 

amb els resultats. 

Els últims anys hem tingut un creixement significatiu tant en el 

nombre de socis com en el d’estacions meteorològiques de la 

xarxa, alhora que hem aconseguit avanços importants en 

matèria de qualitat de dades. 

Estes circumstàncies ens han permés signar importants 

convenis de col·laboració amb entitats públiques i privades que 

donen importància al treball que fem com a associació. Per 

exemple, el conveni firmat amb la Universitat de València, que 

posa en valor les nostres dades en l’àmbit científic. També hem 

aconseguit que més d’un centenar d’ajuntaments siguen socis 

d’AVAMET, a més de desenes de centres educatius. 

Un altre dels objectius aconseguits ha sigut incrementar 

notablement el pressupost i diversificar les fonts d’ingressos 

de l’associació, especialment des de l’àmbit privat. 

A pesar de tot, encara tenim reptes i metes importants que 

encara no hem pogut aconseguir i que ens animen a seguir.  

Entre les metes més importants està l’arribada de finançament 

públic. Des d’AVAMET estem fent un servei públic sense ser 

un organisme públic, i per eixe motiu pensem que ens 

mereixem algun tipus de reconeixement institucional. Amb un 

major pressupost, podrem contractar personal per a treballar 

en una associació on el volum de treball és cada vegada més 

gran i més difícil de gestionar. 

12 anys després dels inicis d’AVAMET hem aconseguit ser el 

principal referent en quant a informació meteorològica a 

temps real per a valencianes i valencians. Les xifres de 

consultes a la nostra pàgina web ho corroboren i això ha sigut 
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gràcies a l’esforç col·lectiu de l’associació. Gràcies a tots els 

socis i a totes les sòcies. 

Però al mateix temps este creixement ens planteja més reptes 

de cara al futur que s’hauran de tindre en compte per a 

garantir el creixement sostenible de l’associació. Volem seguir 

creixent, però de forma responsable. 

 

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 creat 

un equip format per 11 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, amb trellat, per AVAMET.  

La candidatura integra 6 persones que ja han format part de la 

Junta Directiva entre 2019 i 2022 i que, per tant, ja compten 

amb l’experiència de dirigir l’associació. Al projecte se sumen 5 

persones que arriben amb la il·lusió de poder aportar noves 

idees i de treballar per AVAMET. 

El nostre 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. 

I és que la Junta Directiva és la que dirigix l’associació, però 

sense la implicació de la resta de socis no podrem aconseguir 

res. Per tant, si som elegits com a nova Junta Directiva, vos 

seguim demanant la vostra implicació com a socis per a seguir 

endavant i per a seguir creixent. 

Podeu tindre clara una cosa: amb este projecte, tots els socis 

som igual d’importants per a AVAMET. 

A continuació ens presentarem i vos detallarem les nostres 

propostes per a que pugueu llegir quin serà el nostre projecte 

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

continuarem sent 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.   

 

Gràcies a tots i a totes. 

 

Esperem que confieu en nosaltres. 
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#FITXES PERSONALS  
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Adrià Revert Ferrero President   

Ont inyent ,  l a  V a l l  d ’A lb a id a  ·  13/ 02/ 19 90  

             Geògraf i Meteoròleg 

          President d’AVAMET (2019-2022) 

 

Raül Agut Montoliu Vicepresident   

l a  Serra  d ’en  Gal ceran ,  l a  P l ana  A l ta  ·  24/ 02/ 19 8 8  

Doctor en Química i Professor de Secundària 

Vicepresident d’AVAMET (2019-2022) 

 

 

Miguel Castillo Cardona Secretari  

Benaguas i l  /  V i lamarxant ,  e l  Cam p d e  Túr ia  ·  2 3/0 2/ 1 9 50 

Economista. Executiu en Cooperatives i Caixes Rurals. Es troba jubilat 
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Alejandro Gamboa Llorens Vicesecretari   
Al co i ,  l ’ A l co ià  /Sant a  Pola ,  e l  B a ix  V in a l opó  ·  21/ 08/ 19 8 7 

          Ambientòleg 

          Vicesecretari d’AVAMET (2019-2022)   

  

    Daniel Millán Mesonero Tresorer  
       Montser rat ,  l a  R ib era  A l ta  /  Valènc ia ,  l ’Hor t a  ·  26 /0 2/1 98 2  

           Enginyer en Telecomunicacions 

           Tresorer d’AVAMET (2011-2022) 

 

 

    Rafael Armengot Serrano Vocal  
       Va lènc ia  /  Cast e l ló  de  la  P lana /  Sagunt ,  e l  C .  de  Mor ve dre  ·  3 0/0 4/ 19 57  

Doctor en Geografia. Ha sigut meteoròleg d’AEMET i Professor 
universitari. Vocal d’AVAMET (2019-2022) 
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     Rafael Brisa Doménech Vocal  
        A lpuent e ,  e l s  Ser ra n s  /  Bét era ,  e l  Ca mp de  Túr ia  ·  05/ 08/ 19 63 

            Físic i Pilot d’avió. Es troba jubilat 

 

 

Alexis Carbó Meseguer Vocal  
        Cat í ,  l ’A l t  Ma e strat  ·  25/ 06/ 19 90  

            Enginyer i Doctor en Telecomunicacions 

Vocal d’AVAMET (2019-2022) 

 

María José Crespo Irago Vocal  
        l ’E l i ana ,  e l  Cam p d e  Túr ia  ·  0 8/0 3/1 9 62 

Geògrafa. Àrea de Riscs Naturals de l’AVSRE (Agència Valenciana de 
Seguretat i Resposta a les Emergències) 
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Rubén Doménech Sanz Vocal  
        A ie l o  de Mal fer i t ,  l a  V a l l  d ’ A l ba ida  ·  0 8/0 6/1 99 8 

            Estudiant de Periodisme 

 

Joan Pérez Botella Vocal  
        E lx ,  e l  B a ix  V in a l opó  /  Alz i ra ,  l a  R ibe ra  A l ta  ·  03/ 05 /1 9 69 

            Biòleg 
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#PROGRAMA DE PROPOSTES 

A continuació exposem les propostes de la nostra candidatura per als pròxims 4 anys partint de la base del treball realitzat els últims 

anys. 

OBJECTIUS PRINCIPALS D’AVAMET  
PER AL PERÍODE 2023-2026 

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. Continuar donant veu als socis amb el Pla 

Estratègic i Participatiu d’Estacions Pròpies. 

2 Continuar amb la recerca de subvencions i d’ingressos d’origen públic i privat. La finalitat és incrementar notablement la 

partida pressupostaria i permetre en el futur 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 i ajuda 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 altres entitats públiques i privades, associacions, mitjans de comunicació i empreses. 

Seguir guanyant rellevància en la comunitat científica mitjançant acords amb universitats i entitats que es dediquen a la 

investigació. 

5 Efectuar millores a la pàgina web d’AVAMET i una reestructuració de la MeteoXarxaOnline i la MeteoXarxa per a facilitar 

l’accés a la informació. Mantindre el widget d’AVAMET i estudiar la viabilitat d’una aplicació. 

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

Instagram).  

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: mantindre la quota juvenil reduïda i la buscar una 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 Bústia del soci, la reactivació de les trobades i les 

jornades divulgatives. 

10 Fer una publicació d’AVAMET que explique la història de l’associació. 
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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 (pàgina web, estacions 

meteorològiques, material...), i fomentar la creació d’activitats (concursos, jornades...). Els últims anys hem aconseguit un important 

increment del pressupost amb el creixement en número de socis, els ingressos per publicitat i els convenis amb les asseguradores 

Prepersa i La Unión Alcoyana, però hem de seguir buscant un increment del finançament per a poder seguir endavant. A continuació 

exposem les mesures relacionades amb el pressupost de l’associació. 

1.1. Quotes anuals dels socis 
 Mantindre les quotes de socis com fins ara: quota normal de 50 €; i quota per a estudiants, aturats i jubilats de 35 €. 

 Mantindre la nova quota juvenil de 15 € per a menors de 18 anys. La finalitat és fomentar l’afició entre els joves. 

 Continuar amb 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 la de l’any següent. És un incentiu per guanyar socis. 

Les quotes, per tant, queden així: 

Quotes anuals dels socis d’AVAMET Preu 

General 50 € 

En situació d’atur 35 € 

Jubilats 35 € 

Estudiants 35 € 

Juvenil (<18 anys) 15 € 

Entitats, empreses, cooperatives, c. regants... 50 € 

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 continua sent 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. Es proposen estes accions: 

 Recerca de subvencions públiques (Generalitat, Diputacions…)  

 Contractació de persones que treballen per a AVAMET 

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.  

  

Els últims anys hem aconseguit el patrocini de la Unión Alcoyana. 
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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 que siguen positius per a l’associació, amb la finalitat de fomentar sinergies entre 

AVAMET i les entitats o empreses amb qui es col·labore. 

Exemples convenis que tenim o que es pretenen aconseguir els pròxims anys: 

 

 Conveni amb l’Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) a través de Meteofederación 

 Convenis amb entitats públiques (Generalitat Valenciana, conselleries, bombers, institut cartogràfic...). 

 Convenis amb ajuntaments: a dia de hui ja col·laborem amb més de 100 ajuntaments valencians que es troben 

associats a AVAMET 

 Convenis amb centres escolars (Projecte AVASCOLES): fomentar la cooperació entre els docents i les escoles que 

col·laboren amb AVAMET 

 Convenis amb les universitats i l’àmbit científic 

 Convenis amb empreses 

 Convenis amb mitjans de comunicació 

 Convenis amb altres associacions 
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3. ESTACIONS 
METEOROLÒGIQUES 

Les estacions meteorològiques són una part 

fonamental d’AVAMET. Gràcies a la 

MeteoXarxaOnline ens hem convertit en un 

referent meteorològic, no només a nivell 

valencià sinó també a nivell estatal i 

internacional. La xarxa compta amb dades 

meteorològiques provinents de diferents 

fonts, principalment les estacions pròpies 

d’AVAMET i les estacions dels nostres socis. 

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 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.  
Comparativa entre 2018 i 2022. 
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Els últims anys s’han abordat diverses qüestions importants relacionades amb la qualitat de dades de la xarxa. Per una banda, s’ha 

impulsat el procés d’alta d’estacions, a partir del qual tota estació que ha d’entrar a AVAMET ha de complir uns mínims (models 

d’estació, instal·lació...) i l’estació ha d’estar revisada per un grup de socis experts en la qüestió. I per altra banda, s’han impulsat les 

auditories de qualitat de dades. També s’han implementat controls automàtics de qualitat de dades i un Sistema d’Avís Automàtic 

als propietaris de les estacions que avisa per correu electrònic en cas de problema tècnic. A continuació exposem les nostres 

propostes. 

3.1. MeteoXarxaOnline (MXO) 
La MeteoXarxaOnline és la part més consultada del web d’AVAMET per la quantitat d’informació a temps real que proporciona. A 

pesar de tot, té aspectes a millorar relacionats amb l’accés a la informació. Volem adoptar les següents mesures: 

 Reestructuració de la xarxa MXO. L’actual distinció, en diferents pestanyes, dels apartats estacions pròpies, estacions dels 

socis i estacions d’entitats col·laboradores dificulta l’accés a la informació pel fet de mostrar la informació de la mateixa àrea 

geogràfica en diferents pestanyes. No és una divisió pràctica per a la consulta de dades. Pretenem integrar en un únic llistat 

d’estacions totes les estacions pròpies i les dels socis, agrupades per comarques, distingint les estacions propietat d’AVAMET 

amb un distintiu per a recalcar que són pròpies de l’associació. S’eliminarà, per tant, el llistat d’entitats col·laboradores i només 

es mantindrà la pestanya de zones limítrofes per ser estacions de socis situades fora de l’àmbit de treball de l’associació. 

 Tot particular que vulga mostrar les dades de la seua estació meteorològica en AVAMET ha de ser soci d’AVAMET. És una 

obligació existent des del primer dia de la xarxa i es pretén mantindre-la perquè fomenta el creixement de l’associació. 

 Les entitats públiques i privades que poden associar-se a AVAMET (centres escolars, ajuntaments, empreses...) han de ser 

sòcies per a mostrar les dades de les estacions meteorològiques que gestionen en AVAMET. 

 Les entitats públiques que, per qüestions burocràtiques, no puguen associar-se directament a AVAMET (Generalitat, 

conselleries, universitats, entitats d’investigació...) podran incloure les seues estacions al llistat de dades d’AVAMET. 

 Millorar la visibilitat de la MeteoXarxa de dades històriques, la xarxa de webcams i la MXO de precipitació. Molta gent 

desconeix la seua existència o no sap com entrar als diferents apartats, així que hem de millorar la seua accessibilitat. 
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3.2. Propostes generals sobre estacions 
Les propostes aborden la necessitat de garantir la qualitat de dades oferides a la xarxa d’estacions d’AVAMET per part de tots els 

socis i les entitats amb les quals col·laborem. 

 Mantindre el procés d’alta d’estació per a totes les noves estacions. 

 Fomentar que més estacions superen l’auditoria de qualitat de dades. 

 Continuar motivant l’adquisició de pluviòmetres manuals homologats per part dels socis per a corroborar les dades de pluja 

registrades per les estacions meteorològiques automàtiques. 

 Fer una revisió completa de totes les estacions que integren la xarxa d’AVAMET. Tenint en compte el nostre compromís 

amb la qualitat de les dades, hem de conéixer bé l’estat en el qual es troba tot l’instrumental que forma part de la xarxa. Les 

estacions que hagen sigut donades d’alta amb el procediment d’Alta d’Estació i les auditades favorablement quedaran 

excloses d’este procés perquè ja han sigut recentment revisades. Es sol·licitaran fotografies i vídeos a tots els propietaris de 

les estacions que no hagen sigut revisades recentment. 

 Fomentar que el major nombre possible de socis pugen les dades sense dependre 

de webs externes, un fet que incrementa notablement les errades en la 

transmissió de la informació. 

3.3. Estacions meteorològiques pròpies d’AVAMET 
El fet de comptar amb un major pressupost ens ha permés, el últims anys, millorar molt la 

infraestructura existent a les estacions pròpies d’AVAMET.  

S’han renovat diverses estacions meteorològiques velles, s’han canviat tots els 

pluviòmetres automàtics pel nou model de major precisió, s’han efectuat millores els 

equips d’enviament de dades (ordinadors, SAIS, connexió a internet...) i s’han instal·lat 

noves webcams del model Foscam a la majoria d’estacions, un model de major qualitat 

d’imatge que les instal·lades els primers anys de l’associació.  

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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 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 el material utilitzat sofreixen avaries amb el pas dels anys i la principal 

prioritat ha de ser que la xarxa actual (de 37 estacions pròpies més les que s’instal·laran en un futur) es puga sustentar. 

 Continuar amb el Pla Estratègic i Participatiu d’Estacions Pròpies, impulsat l’any 2019, 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 compta amb Fase Participativa en la qual tots els socis poden 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 llocs singulars. 

 Creixement sostenible en nombre d’estacions pròpies: és essencial tenint en compte les limitacions de pressupost i de socis 

adherits al Programa de Voluntariat que poden efectuar tasques de manteniment de les mateixes. 

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

electricitat o cobertura de mòbil). 

 Instal·lar noves webcams: promoure que el major nombre possible d’estacions pròpies compten amb elles. Substituir 

progressivament els models antics pels nous amb millor qualitat d’imatge.  

 

 

 

 

  

Les webcams de Sorita (els Ports) estan entre les més consultades de la xarxa. 
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4. BASES 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 algunes 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. Els últims anys s’ha incrementat el número de persones que el 

realitza, però malauradament, a dia de hui alguns socis encara no revisen les seues dades. 

 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. segons el 

programa que gestiona les seues 

dades. 

  

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 600 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 altres socis hagen d’ajudar en qüestions senzilles que 

puguen ser resoltes pels socis encarregats de cadascuna de les estacions.  

Per a eixe propòsit es realitzaran les següents accions: 

 Foment dels tutorials: ja s’han desenvolupat els últims anys sobre qüestions diverses (instal·lació i manteniment d’estacions, 

detecció i solució de problemes, enviaments de dades, programes utilitzades, revisió i correcció de dades, webcams...) i és important 

que els socis coneguen la seua existència i utilitat. 

 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. 
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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.). 

Els últims anys s’han fet jornades divulgatives sobre emergències (2018) i també sobre meteorologia a partir de la col·laboració amb 

AEMET a través de Meteofederación l’any 2021. 

  

Jornades formatives al Centre de Coordinació d’Emergències de la Generalitat Valenciana a l’Eliana (2018) 
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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, 

especialment després de la pandèmia. 

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

 Jornades divulgatives 

 Dinars/sopars, mantenint el de tardor coneguda com a “Crida a la Gota Freda” 

 Instal·lacions d’estacions meteorològiques 

 Jornades de convivència de caps de setmana  

 

Des de la Junta Directiva de l’associació tractem 

d’assegurar la organització de l’assemblea general 

anual i del dinar/sopar de tardor, però necessitem 

una major implicació dels socis a l’hora d’organitzar 

activitats presencials de tot tipus. 

Des de la JD ens podem encarregar de coordinar i de 

donar suport econòmic a l’activitat si fora necessari, 

però és essencial la implicació dels socis que 

pretenguen impulsar-les. 
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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. Tenint en compte el creixement d’AVAMET, també haurem de 

buscar més patrocinadors per a fer possible el finançament dels concursos. 

7.1. AVAPRED 
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. 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.  

Les valoracions de les imatges les efectuarà un jurat i les fotografies amb major 

puntuació seran premiades. Amb eixes fotografies es pot realitzar un calendari 

anual.  

Fotografies dels socis a l’Instagram d’AVAMET 
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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. Intentar pujar vídeos de les activitats que 

fem al canal de YouTube. 

 Promocionar l’associació en esdeveniments culturals i d’oci d'important rellevància: es podria realitzar mitjançant la 

presència de socis voluntaris (amb informació sobre AVAMET, una estació meteorològica, etc.) a un stand informatiu. 

 Xarrades meteorològiques informatives sobre l’associació. S’ajudarà a tot soci que puga i vulga realitzar-les. 

 Crear noves samarretes i nous polars corporatius perquè els nous socis 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 
mitjana 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 2018 les xifres superen 
el milió mensual i l’any 2022 es consoliden per damunt dels 2 milions, amb pics mensuals de 5 milions. 
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9. WEB D’AVAMET, WIDGET I APLICACIÓ 

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 que faciliten la consulta de la informació.  

A més, el widget d’AVAMET per a mòbils és una eina important per a moltes persones a l’hora de consultar la informació 

meteorològica de la seua localitat. S’estudiarà la viabilitat de crear un widget per a iOS i una nova aplicació, tot i que si l’aplicació ha 

de reproduir la pàgina web, com ho feia l’aplicació per a Android que teníem abans, el nostre webmaster opina que la millor opció és 

adaptar bé la web a mòbils i de moment no invertir els recursos en una aplicació. 
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10. CANALS D’INFORMACIÓ I DE PARTICIPACIÓ 

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

a fomentar la integració dels nous socis a la vida social de l’associació. Es prendran les següents mesures: 

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

 S’estudiarà la viabilitat de crear un Grup de WhatsApp oficial d’AVAMET de de seguiment meteorològic degut a l’interés de 

molts socis d’estar en un grup amb eixes característiques. També la viabilitat de crear els grups de WhatsApp en Telegram, 

així com canals d’informació per a persones que vulguen seguir l’actualitat d’AVAMET. 

 Realització d’enquestes: es pretén realitzar enquestes que valoren el funcionament de diferents aspectes de l’associació. 

L’objectiu és ser conscients del grau de satisfacció i dels interessos dels socis en diferents qüestions. 

 La Bústia del Soci: tot soci pot enviar propostes en qualsevol moment a la Junta Directiva. 

 Publicació d’AVAMET. Tenint en compte les dificultats existents en la creació d’una revista anual d’AVAMET, veiem bé la 

proposta rebuda en l’assemblea de 2022 relacionada amb la creació d’una publicació d’AVAMET que arreplegue i explique la 

història de l’associació. Per a la seua elaboració podran participar tots aquells socis que estiguen interessats en col·laborar. 

Esta publicació estarà disponible online i també es tractarà d’imprimir si fora possible. Hi haurà informació de tota classe 

(història, qui era Josep Peinado, informació meteorològica de les nostres estacions, anècdotes, reconeixement a guanyadors de 

concursos i socis d’honor, espais fotogràfics... ) segons s’acorde entre socis. 

 Aplicació del Programa de Voluntariat. Per a motivar la participació dels socis en diferents activitats de voluntariat 

(manteniment d’estacions meteorològiques, realització de xarrades divulgatives sobre AVAMET...), des de l’any 2019 s’estan pagant 

dietes (quilometratge i manutenció si és necessari) amb acord previ amb la Junta Directiva. Es continuarà aplicant en el futur. 
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“AVAMET: ara i sempre!” 


