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Resum 

El present treball es centra en el desenvolupament del pla de comunicació d’una 

associació sense ànim de lucre, l’Associació Valenciana de Meteorologia Josep Peinado 

(AVAMET). He elegit aquest projecte degut a la meva pertinència a l’associació i a les 

ganes d’ajudar-la a créixer encara més.  

També, m’he centrat en millorar la imatge corporativa de l’associació, on no s’ha 

modificat la marca per la qual ja es coneixia a la mateixa. Ha sigut analitzada en 

profunditat i s’ha realitzat una proposta de disseny de logotip que s’ha portat a terme 

aprofitant el canvi de denominació aprovat a inicis del 2016. El resultat es pot consultar 

a l’annex adjuntat. 

L'objectiu principal del pla de comunicació és optimitzar el flux de la informació entre els 

socis de l'associació organitzant una comunicació eficient de cara als integrants de la 

mateixa i també de cara als possibles futurs socis o col·laboradors, donant a conèixer 

les activitats i finalitats de la mateixa, així com informar i comunicar els objectius, valors 

i interessos a organismes i entitats públiques o privades de la nostra comunitat que 

podrien estar interessades en col·laborar amb l'associació. 

Paraules clau: pla, comunicació, AVAMET, màrqueting, meteorologia. 

Abstract 

This work focuses on the development of the communication plan of a non-profit 

organization, the Valencian Association of Meteorology Josep Peinado (AVAMET). I 

chose this project because I belong to the association and with the desire to help it grow 

even more.  

In addition, I have focused on improving the corporate image of the association, which 

has not changed for the brand which was already known. Have been analysed in depth 

and has made a proposal for a logo design that has been carried out using the name 

change approved in early 2016. The results are available on the attached annex. 

The main objective of the communication plan is to optimize the flow of information 

between the members of the association organizing an efficient communication for the 

members and as well, to potential future partners or collaborators, presenting the 

activities and purposes, as well as inform and communicate the goals, values and 

interests in organizations and public and private our community who might be interested 

in collaborating with the association. 

Key words: plan, communication, AVAMET, marketing, meteorology. 
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1. Introducció 

 

El present Treball de Final de Grau consisteix en un estudi general per a l’elaboració 

d’un Pla de Comunicació per a l’Associació Valenciana de Meteorologia, i l’elaboració 

d’una imatge Corporativa per a la mateixa de cara a consolidar seva identitat visual 

corporativa. 

El pla de comunicació de qualsevol organització es compon per molts elements, tan 

interns com externs, que desenvolupant-se constitueixen la projecció de la imatge d’una 

empresa de forma eficient. L’estudi que es realitza en aquest projecte pretén contribuir 

a millorar la informació tan internament com externament, millorar l’àmbit de la mateixa 

en l’àmbit de la meteorologia valenciana i també la imatge de cara a la població. 

L’elecció d’aquest Projecte de Final de Carrera ha sorgit de la voluntat pròpia de voler 

millorar la comunicació de l’associació de la qual forme part des de que es va fundar. A 

part, crec que em servirà de cara a una possible ocupació relacionada en el món de la 

comunicació on tinga que realitzar plans de comunicació.  

 

1.1 Objectius 
 

En qualsevol procés de creació d’una estratègia de comunicació i en tot treball d’anàlisi, 

prèviament es necessiten marcar uns objectius que serveixin de guia. 

En el cas del meu treball, l’objectiu principal del pla de comunicació és optimitzar el flux 

de la informació entre els socis de l'associació i també de cara als possibles futurs socis 

o col·laboradors, potencials aficionats a la meteorologia, etc. 

En la recerca d’aquest objectiu principal, també s’han desenvolupat altres de secundaris: 

 

 Comunicar la informació interna de manera precisa i proporcionar una estructura 

per determinar a qui es necessita arribar i com. 

 

 Millorar i aconseguir notorietat a mig termini i ser model referència d'associació 

meteorològica a nivell nacional, tractant també de millorar i revisar l’actual 

identitat corporativa de l’associació aprofitant el canvi de denominació. 

 

 Planificar adequadament les estratègies a seguir d’avant un esdeveniment propi 

de l’associació i saber comunicar-lo per a captar nous socis.  
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1.2 Metodologia i Etapes 
 

A l’inici del projecte es va planificar profundament com seria aquest pla de comunicació, 

per a realitzar-lo s’han fer servir documents amb informació sobre els mateixos així com 

coneixements adquirits al llarg del grau de Comunicació Audiovisual en assignatures 

com per exemple, la de Màrqueting Online en Xarxes Socials. 

A part de les referències bibliogràfiques que apareixen al final del treball, també s’han 

rebut dades per part de diferents socis d’AVAMET i de personal d’altres associacions. 

El treball s’inicià realitzant les anàlisis prèvies que es realitzen a qualsevol pla de 

comunicació abans de demarcar les estratègies a seguir. Vaig decidir que serien tres: 

sobre la meteorologia, sobre la població i sobre les altres associacions meteorològiques. 

Posteriorment em vaig centrar en les accions a prendre en les diferents formes de 

comunicar-nos que té l’associació al seu abast, i vaig aprofitar el voler entrar en alguns 

camps nous com les aplicacions Android, realitzant una aplicació per a l’associació. 

També paral·lelament s’ha realitzat un annex amb la nova imatge corporativa, la qual es 

va aprovar a una assemblea extraordinària celebrada en febrer de 2016. 

Per últim s’elaboraren les conclusions, la bibliografia i el disseny gràfic d’aquest pla de 

comunicació. Durant la realització d’aquest treball he acudit poc a la tutora, doncs ja 

sabia com fer el pla de comunicació i també sabia on trobar tota la informació, pel que 

no he tingut molts dubtes durant la seua realització. 

El programes Work i Excel de Microsoft Office, el Bloc de Notes de Windows i el 

programa d’imatge Inkscape són els que més he utilitzat. 

 

1.3 Problemes 
 

No s’han presentat moltes dificultats, potser la més destacable va ser la de aconseguir 

totes les dades de les associacions per a l’anàlisi, ja que si no haguera tirat de contactes, 

no les hauria aconseguit totes.  

L’altra, coneguda i previsible, és la limitació màxima establida en 50 pàgines del treball, 

que encara que permet fer aquest pla de comunicació, pot quedar-se curt respecte al 

que podria ser un pla molt més desenvolupat i complet. De fet la part del manual 

d’identitat ja ha tingut que anar a un annex i la part d’estratègies també podria haver 

estat molt més desenvolupada sense aquesta limitació.  
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2.  Anàlisi: La Meteorologia a la Comunitat 

Valenciana 

 

 2.1 Què és la meteorologia? 
 

Segons l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, s’entén Meteorologia com a «la ciència 

que estudia els fenòmens naturals de l'atmosfera», i s’entén meteoròleg, com a 

«l’especialista en meteorologia».  

Una altra definició de meteorologia un poc més elaborada, és aquesta de National 

Geographic: «El concepte de Meteorologia s'associa a les condicions de l'atmosfera en 

un temps i lloc específic, amb relació a la temperatura, precipitacions, i altres factors 

com poden ser els núvols. La Meteorologia es genera a través de diverses forces, unes 

visibles, i altres que no ho són».  

Llavors primer de tot la meteorologia és una ciència, que al igual que la majoria, no és 

exacta. Serveix per a que, analitzant les variables meteorològiques de unes condicions 

actuals, i sabent les característiques geogràfiques i orogràfiques de un lloc determinat, 

aquestes variables siguen útils per a predir l’oratge que farà en un futur a curt termini. 

El conjunt d’aquestes variables característiques d’un lloc, conforma el clima de la zona, 

en el nostre cas, ens situem dins el clima mediterrani, que integra altres sub-climes 

relacionats.  

Aquests a la comunitat serien el clima de la planura litoral septentrional, el de la planura 

litoral plujosa, el sector litoral meridional, la franja de transició, el clima de muntanya, el 

de la façana plujosa del massís d’Alcoi, la vessant seca del massís d’Alcoi i el clima del 

sector central occidental. I és que el clima mediterrani presenta unes condicions molt 

variades i a la Comunitat Valenciana no pot ser menys. A Castelló el clima de muntanya 

té moltes tempestes a l’estiu i algunes nevades intenses a l’hivern, a la zona de la Safor 

i la Marina Alta, a la tardor poden caure 300 litres en 24 hores, mentre uns kilòmetres al 

sud, de Xixona cap avall, difícilment arriben a eixa xifra en tot un any.  

Aquests extrems meteorològics que vivim són els que motiven a investigar el clima i els 

seus factors, ja siga a través de organismes professionals, o d’estacions 

meteorològiques d’aficionats a la meteorologia, els quals, sense dedicar-se a ella 

professionalment, li dediquen moltes hores del seu temps lliure per simplement per 

afició. 
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A la societat actual la meteorologia o ‘el temps’ és el més rellevant per a la població a 

l’hora de planificar esdeveniments conjunts o personals, i amb les tecnologia actuals, un 

simple clic a un telèfon mòbil o al ordinador et pot transmetre quines condicions està 

fent actualment, o quines farà pròximament al lloc que desitges. L’altre mitjà que destaca 

per ser usat per a informar-se meteorològicament parlant és la televisió. Els espais de 

l’oratge sempre acompanyen als espais informatius i aquests són els més rellevants per 

a la població. D’acord amb una enquesta del CIS1 de 2011 sobre interessos de la 

població la meteorologia amb un 69,5%, predomina com el més freqüent per a informar-

se, seguit dels esports (44%), economia, cultura, política i per últim, el tràfic.  

 

2.2 La població valenciana i les variables 
meteorològiques que li afecta 
 

La Comunitat Valenciana es situa a l’est de la península ibèrica, que a la seua vegada 

es situa al sud-oest d’Europa i prop del nord-oest africà. Conté segons l’última dada de 

l’INE2 uns 5 milions d’habitants, els quals es reparteixen en 2,5 milions a la província de 

València, 600mil a la província de Castelló, i 1,8 milions a la província d’Alacant. 

La major part de la població es concentra a les zones costeres o llocs que 

tradicionalment han tingut una indústria molt forta, mentre que a les comarques més 

interiors, sobretot de València i Castelló, cada vegada hi viu més gent i la població va 

envellint a passos agegantats. 

El temps peninsular es veu caracteritzat per profundes borrasques que l’afecten i la 

travessen d’oest a est, deixant molta precipitació al Cantàbric i Galícia, afeccions càlides 

provinents del Sàhara a l’estiu que disparen les temperatures, i borrasques retrògrades 

que afecten principalment la façana mediterrània. 

Per tant, la població valenciana es veu afectada principalment de les següents formes: 

 Amb els fronts de ponent no sol ploure, però alguns porten vent que sol ser 

molest i a l’estiu damunt sol ser molt calorós degut a l’efecte Fohn3. 

 

 En situacions de borrasques retrògrades o borrasques situades al nord 

d’Algèria o a l’estret derivades i aïllades provinents d’un tàlveg (DANA)4, 

situacions de pluges fortes solen afectar el litoral i prelitoral de la comunitat. 

 

 Amb entrada d’aire fred a la primavera i a finals de l’estiu, són freqüents les 

tempestes que provoquen barrancades o granissades. 

 

                                                           
1 Estudi Nº 2886, Percepció de la meteorologia, 12-09-2011 
2 Institut Nacional d’Estadística 
3 L’efecte Fohn, descriu que a sotavent de l’orografia, l'aire tendeix a assecar-se i descendeix ràpidament 
augmentant la pressió atmosfèrica i la temperatura. 
4 Depressió Aïllada a Nivells Alts 
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 A l’interior de Castelló o nord d’Alacant, es produeixen fortes nevades que 

aïllen els pobles, però són pocs freqüents. 

 

 La resta d’esdeveniments meteorològics són poc rellevants, llevat la radiació 

que a l’estiu és molt elevada. 

 

 Climàticament el més característic i perillós són els períodes de sequera que 

es pateixen. 

 

L’agricultura, el turisme i les festes, són les activitats de la població valenciana on més 

preocupa el temps que farà. L’agricultura necessita temperatures moderades i que ploga 

regularment però no en grandíssimes quantitats. Al turisme li interessen les 

temperatures moderades a l’interior i caloroses a la costa, amb absència de pluges o 

condicions molestes per als turistes, i a les festes, temperatures moderades també 

sense formes de precipitació o vent fort. Açò vindria a ser el que més preocupa a la 

població valenciana al llarg de l’any. 

 

2.3 Fets meteorològicament rellevants 
 

Els valencians hem patit fets meteorològics o catastròfics que també preocupen molt. Si 

hi ha un fet relacionat en la meteorologia que se’ls vinga a la ment als valencians, són 

les inundacions. De les nombroses i nombroses que s’han produït, destaquen dues: la 

Pantanada de Tous1 de 1982, i la inundació de València de 1957. 

La primera, va tindre lloc principalment el 20 d’octubre de 1982, quan el embassament 

de Tous, degut a una pèssima planificació arquitectònica, es va veure superat per l’aigua 

que li havia començat a entrar el dia 19, de fet eixe dia, se’n eixiren alguns afluents del 

Xúquer com per exemple el Sellent, que no arribava a cabals tant alts des de les 

inundacions de 1864. La Pantanada va inundar les poblacions de la ribera alta i baixa, i 

es que el Xúquer abandona a l’entrar en aquesta comarca els canyons característics de 

la seva conca alta i mitjana, per alimentat pels afluents Escalona, Sellent i Albaida, 

multiplicar el seu cabal a través de meandres i planures abans de arribar a una ciutat 

propensa a les inundacions com Alzira, que va quedar molt afectada. 

El 14 d’octubre de 1957 el Túria sen eixí a Valencia, inundant pràcticament tota la ciutat, 

un fet que no s’ha repetit, però que de repetir-se aquelles pluges i tot i haver-se construït 

embassaments o canalitzacions com nou llit del Túria que es va planificar precisament 

per a que el llit no passés per la ciutat, ben ve es dubta de si serà eficaç si tornen a 

caure les precipitacions estimades aquell any2. 

 

                                                           
1 Batejada per la premsa i per la població amb eixe nom. 
2 Superiors a 300 litres a bona part de la conca mitjana del riu Túria. 
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També és coneguda la dita de “El riu sempre recupera el seu llit”. Avui en dia 

encertadament usat com un espai verd a la ciutat ple de monuments i jardins, què li 

passaria a la ciutat en cas d’inundació? Recuperarà el Túria el seu llit tradicional i les 

aigües passaran amb força altra vegada per on ho feia actualment. Més de 50 anys han 

passat des de l’última inundació important i de moment, seguirem a la espera, això si, 

en cas de que vaja a passar alguna cosa pareguda la gent deu estar informada i 

preparada. Caldrà veure si en el lloc amb més densitat de població de la comunitat, hi 

tornaran a haver morts degut a inundacions o no. 

Altres riuades recents destacades foren les del 2007 a les marines, la del 2004 a Nules 

o les de 1997 a la Safor i Alacant. No obstant les pluges sobtades locals i torrencials 

tenen una gran contra. Pràcticament no es poden predir amb exactitud i sobretot, una 

vegada estan produint-se es molt difícil monitoritzar-les. Per a aquest fet fan falta una 

extensa xarxa d’estacions meteorològiques a nivell local, un exemple molt bo són les 

més de 10 estacions de Toni Bolufer (Meteoxàbia) Soci d’AVAMET, que permet 

monitoritzar a la perfecció el seu terme municipal. Si no es així, sols queda tirar de radar 

de precipitacions o de detectors de llamps i ja que els radars que donen cobertura a la 

comunitat són el situat Cullera i el del Pico de la Pila al nord de Múrcia, a zones com la 

marina baixa o sud de valència la cobertura és deficient. El primer es troba a poca altura 

sobre el nivell del mar, a la muntanya de Cullera. Serres com la de Corbera l’apantallen 

i el deixen “cec” cap el Sud i el Sud-Oest. El segon està massa alt per captar els nuclis 

de precipitació provinents de núvols baixos a zones com Alacant o Costa de València. 

Per tant són en part ineficients. 

Un exemple pràctic és la inundació de la cala de Finestrat. Que tècnicament no era 

inundació ja que el barranc sols va recuperar el que era seu, el llit. Posem-nos en 

situació, 21 d’octubre de 2011, un nucli de precipitació estàtic descarrega a l’interior del 

terme d’aquesta població, el barranc de la Cala, que acaba precisament a la cala de 

Finestrat, alberga el mercadet del poble al seu llit, un llit asfaltat per l’ajuntament que no 

havia demanat permís per fer-ho. De fet la CHJ així l’havia sancionat. A la cala i al poble 

no plou molt, però plou, no obstant el barranc cada vegada baixa amb més aigua, fins 

que es plena de gom a gom, supera el mig metre d’altura i destrossa el mercadet matant 

a dos turistes anglesos. AEMET té un sistema d’alertes per a pluges intenses que o 

s’apliquen amb anticipació o amb retràs. Aquell dia no s’havien aplicat, per una predicció 

errònia, per la falta de cobertura de radar, i per la no existència d’estacions a la zona del 

nucli. AEMET donà per oficial una dada propera de 7 litres i es justificà amb eixa dada 

per dir que no havia plogut el suficient com per llançar alerta. El govern local no obstant 

va estimar que caigueren uns 65 litres en parts més altes del terme, dada més creïble 

per a la magnitud de la barrancada.  

Aquest fet demostra que evidentment hi ha moltes coses per millorar a la Comunitat 

Valenciana i també a altres llocs del país on tenen el mateix problema. Sent una solució 

fiable la existència d’un servei meteorològic regional que millore les feines o accions del 

servei estatal. Com passa ja actualment a Catalunya o Euskadi. 
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2.3 Fonts meteorològiques i institucions 
reguladores 
 

Anem a entrar precisament a analitzar quines són les institucions reguladores 

meteorològiques i climàtiques al territori espanyol. 

A nivell espanyol domina i destaca AEMET, o Agència Estatal de Meteorologia 

(antigament Instituto Nacional de Meteorologia), qui com a servei públic nacional té com 

a objectiu la protecció de vides i bens a través de la predicció i vigilància de fenòmens 

meteorològic adversos i també oferir suport a les activitats socials i econòmiques en 

espanya mitjançant la prestació de serveis meteorològics. 

Avui en dia AEMET fa poc per al que podria fer, a pesar de la inversió, des de dalt de la 

organització s’innova poc, no totes les dades són públiques, i el servei i el personal 

necessita una gran renovació, doncs més de la meitat de la plantilla supera els 50 anys.1 

Paral·lelament diversos serveis s’organitzen a algunes comunitats: 

 El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), és el més important, antic i 

especialitzat en la matèria, l’original es va crear al 1921 i Eduard Fontseré va 

esdevindré el seu director, amb l’arribada del franquisme el servei fou suprimit, 

però el 1996, va renàixer d’entre les seues cendres, arribant a funcionar molt 

millor que AEMET a Catalunya. Un exemple el trobem als radars de precipitació: 

AEMET n’usa un a Catalunya, mentre que el Meteocat en té quatre. 

 

 L’Agencia Basca de Meteorologia (Euskalmet), es va crear al 2004 i facilita uns 

serveis similars pareguts als del Meteocat en Catalunya però sense tant 

pressupost. Tot i ser un servei Basc, la Rioja i Navarra també se’n veuen 

beneficiades d’algunes de les seves activitats. 

 

 Servei Meteorològic Gallec (MeteoGalicia), va nàixer a l’any 2000, tot i que mai 

ha tingut un gran pressupost ha pogut dur a terme part de les activitats que deu 

fer aquest servei. En 2012 les retallades varen fer que es dubtés de la seua 

continuïtat, però actualment segueix endavant sent essencial a una comunitat 

tant especial meteorològicament parlant com és Galicia. 

A la Comunitat Valenciana trobem també l’Àrea de Meteorologia i Dinàmica de 

Contaminants (CEAMET), que es troba integrada dins del Centre d’Estudis Ambientals 

del Mediterrani que enguany ha complert 25 anys d’història. La seva missió és la 

caracterització dels processos meteorològics responsables del clima i del transport i la 

dispersió de contaminants atmosfèrics en condicions mediterrànies. Per a això porten a 

terme activitats de recerca desenvolupades dins de l’àrea i que es poden emmarcar dins 

de tres rames:  

 La descripció dels processos meteorològics que determinen el clima i la 

contaminació atmosfèrica. 

                                                           
1 Informe OEP en AEMET/INM des de 1991, per CSI-F AEMET 
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 La vigilància atmosfèrica. 

 

 L’adaptació i l'ús integrat de metodologies per possibilitar una millor gestió de la 

vigilància ambiental i una millor configuració dels models meteorològics. 

 

Aquesta àrea es troba finançada actualment amb diners públics i els seus treballadors 

són incorporats mitjançant convocatòries públiques de les diferents administracions o 

en projectes de caràcter intern. No obstant durant els últims anys aquesta fundació a 

patit nombroses retallades que l’han fet quasi desaparèixer i la seua rama de 

meteorologia ha quedat quasi desapareguda sols apareixent al període estival per a 

predir situacions de risc de temperatures altes. És per això que actualment es reivindica 

la creació d’un servei meteorològic valencià, per aprofitar el que queda del CEAMET i 

crear una entitat que millore en qualitat predictiva i útil als actuals mitjans que depenen 

de la Agencia Estatal de Meteorologia al territori Valencià. 

 

2.4 Referents comunicatius meteorològics 

A l’hora d’informar-se de meteorologia, dos fonts de comunicació destaquen avui en dia 

sobre la resta: la televisió i internet. 

A les televisions sens dubte hi ha un espai que predomina sobre la resta per parlar de 

la meteorologia són els espais del temps de la televisió aquests espais solen anar 

després dels informatius o acompanyant-los i proporcionen normalment en cas de 

televisions nacionals informació meteorològica a nivell nacional. Entre aquests espais 

destaca l'espai de la Uno de Radio Televisió Espanyola que és en extensió el que supera 

la resta de televisions i per tant també és més vist que el d’altres canals com Antena 3, 

Telecinco o fins i tot Cuatro, qui pràcticament ofereixen la informació justa meteorològica 

o en tot cas a la edició de la nit ofereixen una mica més d'informació que en l'espai del 

migdia. 

A les televisions normalment el meteoròleg que presenta l’espai és el que anteriorment 

ha recopilat tota la informació del seu espai. Després ha editat i elaborat els mapes que 

mostrarà, recull dades que va a mostrar. Finalment s’escriu i prepara el guió i presenta 

la informació. L'únic pas que no s'encarrega de fer evidentment és l'enregistrament i 

l'edició de les imatges. El que es vol ressenyar és que mentre a altres apartats dels 

informatius, els redactors, presentadors o grafistes treballen per separat, aquestes tres 

figures s’uneixen a la del presentador de l’oratge, que controla molt més la informació 

meteorològica que qualsevol periodista no especialitzat en la matèria. A més cada 

televisió sol tenir dins l’oratge un espai propi dedicat a les xarxes socials, en aquestes 

els propis meteoròlegs administren els seus perfils i poden interactuar i dedicar aquell 

temps del que disposen fora de l’elaboració de l’espai de l’oratge, a interactuar i recopilar 

fotos o vídeos que graben els seus televidents i que després podran utilitzar al seu espai. 
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A part de l'espai d'informació meteorològica a la televisió el en cas que en els informatius 

hi hagi una notícia rellevant en relació a un fet o meteorològic important com nevades, 

inundacions, ones de calor, etcètera. Aquests meteoròlegs fan aparicions també en 

aquesta part de l’informatiu dedicada a la informació general analitzant situacions 

meteorològiques especials o prediccions especials.  

A les televisions d'àmbit provincial o comarcal, el presentador sol dedicar menys temps 

a les informacions de l’oratge nacionals, que no a les televisions d’àmbit nacional, que 

al abastir televidents de totes les províncies, si disposen de poc temps, aquest sols el 

poden dedicar a informació nacional sense centrar-se en una predicció per províncies o 

zones concretes. No obstant l'interès per al públic sol ser el mateix ja que el que importa 

és que si la informació és encertada, interessant i rellevant aquesta informació resultarà 

igualment vàlida i no cal oblidar que aquesta també deurà presentar-se d’una forma 

seria però que tampoc avorreixi l’espectador. 

A internet les aplicacions són sens dubte el màxim exponent als que ens podem referir 

en quan a informació meteorològica. Les aplicacions de predicció són simples i molt 

fàcilment ens poden atorgar la predicció que farà al nostre poble de una forma simple. 

També hi ha altres més especialitzades en oferir la situació actual mitjançant diferents 

factors com radars de precipitació o imatges de satèl·lit. 

Totes les empreses d'informació meteorològica tenen la seva pròpia aplicació per 

Android o iPhone, aquestes aplicacions un cop superades un nombre determinat de 

descàrregues es poden monetitzar i així guanyar diners amb elles. 

A Espanya a data maig de 2016 les més descarregades per exemple al Play Store de 

Google són: 

1. El tiempo 14 días de tiempo.com 

2. El Tiempo por eltiempo.es 

3. El tiempo de AEMET 

4. El Tiempo & Radar de WetterOnline GmbH 

5. Yahoo Tiempo de Yahoo 

A part de les aplicacions o dins d'elles estan disponibles els widgets que ens 

proporcionen en tot moment ja sigui normalment a la pantalla principal del telèfon 

informació meteorològica com temperatura i altres dades relacionades. La majoria estan 

en castellà i no disposen d’altres idiomes llevat de l’anglès. 

Aquestes aplicacions es basen en models meteorològics que, per mitjà de fórmules 

matemàtiques van fent prediccions usualment cada 6 hores que les aplicacions lligen i 

passen a prediccions a curt termini. No obstant els models no són fiables i per tant les 

aplicacions tampoc. Les dades a temps real o la situació de temps actual, estan 

calculades a partir de dades d’estacions properes al mòbil, ja be aquest es trobe 

Geolocalitzat mitjançant GPS o haja seleccionat una ubicació o localització 

predeterminada. 
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A part, la gent també sol consultar les prediccions a 2 dies a la informació disponible als 

periòdics, usualment situada a les últimes pàgines d’aquests, o als informatius 

radiofònics en una informació que no sol arribar al minut de llargària. Aquest dos casos 

no són referents ja que la gent no els prefereix sobre els anteriors dos que s’han 

comentat. 
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3. Anàlisi: Associacions meteorològiques 

d’Espanya 

 

Diverses Associacions meteorològiques es troben a espanya, aquestes associacions a 

l’igual que AVAMET, tenen com objectius principals fomentar l’afició a la meteorologia i 

la unió entre els aficionats. Anem a dividir-les en 4 seccions:  

 Les referents, associacions regionals consolidades, que funcionen des de fa 

molts anys i compten amb bastants socis. S’han inclòs dues, l’ACAM i l’ACOM, 

situades a Catalunya, la comunitat on més afició meteorològica hi ha i on van 

nàixer altres associacions com Meteoclimatic o ECOMETTA.  

 

 Les nacionals, que en lloc d’un territori o comunitat abasten a tot l’estat i per tant 

compten amb socis de totes, o de la majoria de les províncies, mentre el seu lloc 

per a reunions extraordinàries o trobades, sol ser la capital per situar-se al centre 

del país. 

 

 Les properes, associacions similars de l’est peninsular. Exceptuant les de dues 

grans de Catalunya que ja han estat incloses als referents o a l’ultima secció per 

les seves particularitats que les diferencien prou d’AVAMET. 

 

 Les demés associacions espanyoles que per diverses raons no entren dins de 

les altres tres divisions.  

Al següent mapa podem veure on estan situades: 

  

mailto:info@avamet.com
www.avamet.org
https://twitter.com/avametpred?lang=es
https://www.facebook.com/avametpredictors/


 

 

 18 info@avamet.com           www.avamet.org @avametpred       fb.com/avametpredictors    

ASSOCIACIÓ VALENCIANA DE METEOROLOGIA 

Referents 

L’Associació Catalana de Meteorologia (ACAM) va nàixer al 1994, per a coincidir l’any 

següent amb el vint-i-cinquè aniversari de la mort i el número cent del naixement 

d’Eduard Fontserè, qui pot considerar-se com el pare de la meteorologia a Catalunya. 

L’ACAM és l’associació regional més antiga del país i actualment compta amb 180 socis. 

El preu actual per a ser soci és de 15 euros i la tarifa reduïda és de 12. Anualment es 

celebren les Jornades de Meteorologia Eduard Fontserè amb els seus respectius 

premis, aquesta activitat és la principal de l’ACAM. A les xarxes socials compten amb 

1300 seguidors al Twitter, on no es publica molt i amb 215 al Facebook, on apareixen 

les publicacions de la primera xarxa. Aquesta associació, l’ACOM y Ecommeta son les 

úniques tres que faciliten un número de telèfon a la seua web per a contactar 

directament. 

L’Associació Catalana d’Observadors Meteorològics (ACOM) va nàixer un any 

després que l’ACAM, no obstant, pràcticament es donaren a conèixer les dues a la 

població durant 1995. Aquesta ha encarat les seves activitats a l’organització de 

trobades i concursos entre els seus aficionats, i potser degut a això s’ha diferenciat de 

la primera fins desmarcar-se en el nombre de socis. L’ACOM té actualment 550, és el 

gran referent, la quota de soci és de 23 euros i la reduïda de 12, anualment sol elaborar 

la revista “Penell” per als socis. En principi no són dues associacions paral·leles i per 

tant les seues activitats i relacions van per separat. A les xarxes socials compten amb 

440 seguidors al Twitter, que no s’usa molt i a Facebook, hi tenen un grup privat format 

pels socis, bastant actiu. 

 

Nacionals 

L’Associació de Caçatempestes i Aficionats a la Meteorologia (ACAMET) va nàixer 

el 2009 arran la unió de diferents socis del fòrum cazatormentas.net. Aquesta creació 

apareix en pràcticament el punt àlgid dels fòrums meteorològics, on eren molts els 

usuaris que participaven i que des de 2012 l’activitat dels mateixos ha disminuït 

nombrosament degut a les xarxes socials i a les aplicacions de missatgeria instantània. 

Situa la seu a Málaga, té instal·lades dos estacions meteorològiques pròpies, i defensa 

els interessos dels socis caçatempestes a nivell nacional. La quota de soci és de 30 

euros, 15 la reduïda. Tot i no tenir xarxa social pròpia, la seva web si compta amb un 

Twitter amb 25900 seguidors, un Facebook amb 14900 y un canal de Youtube amb 39 

seguidors. 

L’Associació de Comunicadors de Meteorologia (ACOMET) es va crear al 2012, en 

un principi sols per a albergar a treballadors comunicadors relacionats amb el sector 

meteorològic, però posteriorment es va obrir també a socis aficionats sempre que 

demostraren alguna contribució relacionada amb la divulgació meteorològica. Aquesta 

associació vol representar els interessos del comunicadors meteorològics i assoleix 

acords entre els seus socis per tractar temes o dubtes relacionats, d’una forma o d’una 

altra, als mitjans de cara al públic. La quota de soci és de 50 euros. A les xarxes socials, 

tot i ser una associació de comunicadors, sols es troben presents a Twitter, amb 3050 

seguidors. 
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L’Associació Meteorològica Espanyola (AME) és la més antiga del país, ja que va 

nàixer al 1964 i per tant, enguany ha complit 52 anys d’història. Malgrat el seu abast, la 

seua història, la col·laboració directa amb AEMET i la seua popularitat, actualment 

compta sols amb 240 socis, menys de la meitat, que l’altra associació més gran del país, 

ACOM. És membre de la Societat Meteorològica Europea, cada dos anys, organitza 

unes jornades científiques a algun lloc triat l’any anterior, i trimestralment trau un butlletí 

propi per als que desitgin subscriure’s a ell. El preu per als nous socis és de 46 euros i 

no compta amb tarifa reduïda. A les xarxes socials compten amb 1230 seguidors al 

Twitter, la majoria de publicacions són les del Facebook, on compten amb 300 

seguidors. 

 

Properes 

L’Associació Meteorològica del Sud-Est (AMETSE) es va fundar al 2008 amb 

l’objectiu de representar els aficionats del sud-est espanyol, és a dir, les províncies que 

no comunitats, generalment amb menys precipitació del territori. Inicialment les 

províncies adherides foren: Alacant, Albacete, Murcia, Granada, Jaén i Almeria; però 

també s’accepten altres socis de comunitats properes. Actualment compten amb 48 

socis, amb una tarifa de 25 € la normal i 15 la reduïda. És l’única associació regional 

que comparteix territori valencià amb AVAMET i compta amb 3 estacions pròpies. A les 

xarxes socials compten amb 4230 seguidors al Twitter, on són molt actius, mentre a 

Facebook compten amb un sistema similar al d’AVAMET: tenen una pàgina anomenada 

"Ametse - Divulgación y previsiones” dedicada al seguiment meteorològic, on compten 

amb 3840 seguidors, i una altra anomenada “Ametse - Asociación” dedicada a notícies 

i anuncis sobre l’associació, on compten amb 1500 seguidors. 

La Societat d´Observadors Meteorològics de les Illes Balears (SOMIB) va néixer 

relativament fa poc, al 2009, però actualment porta 2 anys parada sense activitats. 

Compta amb 30 socis que fins al moment de la interrupció pagaven una quota de 25 

euros a l’any, amb una reduïda al igual que AMETSE de 15 euros. El seu compte de 

Twitter està inactiu i hi tenen 825 seguidors, mentre que el compte de Facebook que 

tenien ja ha estat suprimit. Tampoc tenen la web actualitzada. 

L’Associació Meteorològica BalearsMeteo (ASOMET) és de recent creació. Una 

vegada aturades les activitats de la SOMIB, dos aficionats fundaren en 2015 aquesta 

associació, a la que de moment no s’han adherit més socis, ni s’ha establert una quota 

de soci fixa. Aquests dos socis compten amb una xarxa de més d’una trentena 

d’estacions pròpies, totes situades a l’illa de Mallorca exceptuant una a Formentera. 

Utilitzen les xarxes socials de MeteodeMallorca i de MeteoIllesBalears, per tant tenen 

1400 seguidors a Twitter i 650 a Facebook y són molt actius a ambdós comptes.  
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Altres 

L’Associació Canària de Meteorologia (ACANMET) situada a les illes Canàries, té 

unes necessitats a nivell meteorològiques un poc diferents a la resta per la seva situació 

dins l’Atlàntic, no obstant, no van nàixer tant com per aquestes necessitats, si no també 

arran els fòrums o inclús els contactes via correu per fomentar la unió entre ells. Van 

nàixer al 2003, i actualment compten amb 24 socis. A les xarxes socials compten amb 

1500 seguidors al Twitter, i amb 24300 al Facebook, son molt actius amb episodis 

meteorològics a les Canàries, però pocs, quan les coses estan calmades per allí. 

Últimament la seua web presenta algunes errades per falta de manteniment. 

L’Associació cultural basca de meteorologia (Amillena) agafa eixe el nom no de les 

sigles com les altres associacions, sinó d’un tipus de nuvolositat característica a algunes 

muntanyes del País Basc que es denomina així. Malgrat que s’inicià a 2008 amb 18 

socis fundadors aquesta xifra sols pujà fins els 20 actuals, que amb les activitats de 

l’associació parades, els 30 euros de la quota anual són opcionals i cada soci aporta la 

voluntat. Tenen un compte de Twitter quasi inactiu, amb només 32 seguidors. No tenen 

compte a Facebook. 

L’Associació d’Ecologia, Meteorologia i del Temps dels Aficionats (ECOMMETA) 

es troba a Catalunya, el seu finançament està basat en els diners que els arriben a 

través de les empreses col·laboradores que hi tenen, a part, tenen una quota per a socis 

de 20 euros, malgrat aquesta quota baixa, actualment sols compten amb 8 socis. És 

l’única associació meteorològica purament ecologista, per tant les seves activitats van 

encarades en aquest sentit. Tenen una pàgina a Facebook amb 140 seguidors. 

La Societat d’Estudis del Temps i el Clima Meteoclimatic, es va fundar al 2006, any 

en que es va consolidar la web que porta el mateix nom. Se la coneix a nivell estatal per 

ser una important font de dades meteorològiques d’estacions d’aficionats. Els seus 5 

administradors i col·laboradors importants dels primers dies de vida de Meteoclimatic es 

van ajuntar en aquesta associació, la inscripció de la qual, és tancada. Per tant 

exceptuant els 5 socis fundadors inicials i els 2 que s’ajuntaren poc després, no s’ha unit 

cap més. La Societat no realitza cap activitat més enllà de mantindré a dures penes la 

xarxa d’estacions de la seva web i els socis no paguen cap aportació. Actualment quasi 

tots els socis han deixat de col·laborar amb ella o amb la web per motius personals. El 

Twitter de la pàgina web té 3100 seguidors i està prou inactiu. La pàgina de Facebook 

compta amb 1850 seguidors i l’última actualització és de 2014. 

L’associació d’aficionats a la Meteorologia de Comillas (Meteocomillas) és l’única 

associació de meteorologia a nivell local de tota espanya. Es situa a Cantabria, sent 

també l’única associació d’eixa província i acull a 6 habitants de la població que aporten 

10 euros anuals des de la seva fundació en 2008. Hi tenen un Facebook amb 450 

seguidors, un poc inactiu i un compte de Twitter parat des de 2013. 

L’Associació Espanyola de Climatologia (AEC) encara que no treballa directament 

amb temes meteorològics, s’ha inclòs en aquest treball per la seua relació fonamental 

amb aquests. Molts dels seus socis, també ho són d’alguna associació meteorològica 

de les anteriors, en contret, l’AEC compta amb 154 socis que paguen 30 euros l’any. 

Tenen un comte a Facebook prou actiu amb 1460 seguidors, no tenen compte a Twitter. 
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AVAMET es situa actualment com a quarta força, molt prop de l’Associació Espanyola 

de Climatologia, ACOM està desmarcada en la primera plaça i ACOMET es situa davant 

d eles altres minoritàries. 

 

 

AVAMET és actualment l’associació més cara, seguida de prop per l’AME. Cuasi totes 

les restants es mouen entre 20€ i 30€. Meteoclimatic té les inscripcions tancades, qui 

entrà en el seu dia no pagava res. 
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Entre les associacions que compten amb tarifa reduida per a parats, estudiants o 

jubilats, veïem com AVAMET té una quota 20€ superior a la resta, a aquestes cal afegir 

Amillena i ASOMET on es pot pagar la voluntat. 

 

A les xarxes socials observem molta diversitat, ACAMET domina, pero realment ho fa 

com a web, no com a associació. ACANMET té molts seguidors a Facebook i AVAMET 

es troba en tercera plaça. En eixe cas i en el d’AMETSE on existeix més d’un compte a 

la mateixa xarxa, sols s’ha agafat el nombre de seguidors del que en té més, per evitar 

posibles duplicitats. Com veiem, pasar de 3000 seguidors a alguna xarxa es considera 

tot un èxit en aquest entorn. 
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4. Anàlisi: Associació Valenciana de 

Meteorologia  

 

4.1 AVAMET i els seus objectius 
 

L’Associació Valenciana de Meteorologia Josep Peinado va ser fundada al gener de 

2011, en una assemblea fundacional que va tindre lloc a la localitat de Beneixama i que 

va comptar amb 29 socis fundadors. El seu nom original i durant els seus 4 primers anys 

d’existència va ser “Associació Valenciana d’Aficionats a la Meteorologia”. 

La motivació per a fer realitat l’associació va esdevenir arran la mort de Josep Peinado 

i Garcia1. Un aficionat a la meteorologia valencià que residia a la capital. Era conegut 

com a Meteovalència i abans de morir sobtadament al 2010, la seva principal il·lusió era 

crear una associació valenciana de meteorologia. Fins i tot durant 2009 va redactar els 

estatus previs i sols faltava el impuls final per poder ferla realitat. Aquest impuls, el va 

produir ell mateix, però no de la forma en que ningú haguera desitjat. Josep va faltar la 

nit de Sant Joan de 2010, deixant sense continuïtat les seues nombroses i apreciades 

contribucions als fòrums de meteorologia o a les quedades nacionals o regionals 

d’aficionats. Els que millor el coneixien es reuniren uns pocs mesos després per crear 

l’associació en nom seu. 

Els objectius de l’associació, que per tant deuen fer-se arribar a la població son: 

 Fomentar l'afició a la meteorologia com a servei d'instrucció individual, de 

comunicació entre aficionats i estudis tècnics entre persones que s'interessen 

per aquesta ciència amb caràcter exclusivament personal i sense finalitat 

lucrativa. 

 

 Col·laborar, dins de les possibilitats de l'Associació, amb les autoritats en matèria 

que es referisca a la meteorologia. 

 

 Fomentar la unió i camaraderia entre els aficionats a la meteorologia, facilitant-

los el seu mutu coneixement i estima. 

 

 Estimular la investigació meteorològica en general. 

 

 Representar als seus associats, i als aficionats en general que ho desitgen, 

davant de qualsevol altra entitat pública o privada i davant d'entitats estrangeres 

d'anàlegs finalitats, vetlant pels seus interessos. 

 

                                                           
1 Josep Peinado Garcia (21/09/1971) – (23/06/2010). 
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 Prestar als seus associats tots els serveis relacionats amb la pràctica de l'afició 

a la meteorologia que s'estableixin. 

 

 Col·laborar de forma altruista i solidària en la realització de projectes relacionats 

amb la meteorologia. 

Per dur a terme aquests objectius, l'associació realitza diverses reunions i trobades 

d'associats; conferències i jornades divulgatives; excursions i viatges interessants per a 

l'associació; crea de bancs de dades climatològiques; realitza concursos amb temàtica 

de meteorologia, climatologia o medi ambient; instal·la d’estacions meteorològiques i el 

més important de tots, ha establert importants convenis de col·laboració amb altres 

associacions i entitats públiques o privades per enriquir la base de coneixement de 

l'associació. 

 

4.2 Situació actual de l’associació 
 

Actualment AVAMET compta amb 145 socis. L’evolució dels socis ha anat en augment 

des del primer any, on la xifra dels 30 socis inicials no va augmentar molt. 2012 va 

acabar amb la xifra de 39 socis. 2013 amb 55, és a dir, una pujada de 15 socis durant 

aquell any. 2014 finalitzà amb 81, una pujada de 25 socis, i l’any més destacat és 2015. 

On es finalitza amb 130 socis. Una pujada de 50 socis que potser s’haja produït degut 

al coneixement de la gent mitjançant les xarxes socials. Encara que també una forta 

ferramenta de coneixement fins ara han estat els actes o quedades i el anomenat ‘boca 

a boca’ dels socis. Des de gener fins al moment sols la xifra ha pujat en 15 socis, el que 

significa que la impressionant pujada de la segona meitat de 2015 s’ha aturat. 
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Pel que fa a les zones geogràfiques on es distribueixen els socis, trobem que on més hi 

ha és on més plou i que, casualment o no, on més socis s’han apuntat durant 2015 ha 

estat en Castelló, que és la zona de la comunitat on més ha plogut durant el transcurs 

d’eixe any.1 

Concretament per comarques, destaquen l’Horta, la Vall d’Albaida, l’Alcoià i la Marina 

Alta per l’alt nombre de socis, i la Marina Baixa, la Vega Baixa del segura, la Vall de 

Cofrents-Aiora, el Racó d’Ademús, el Camp de Morvedre, i les comarques de l’interior 

de Castelló, pel baix. D’açò es podrien traure dues comparatives per a veure si existeix 

relació: la de socis-idioma predominant (Castellà-Valencià) i la de socis-climatologia.2 

 

 

 

Com es veu a les imatges, no es pot traure ninguna conclusió clara de les dues 

comparacions. A la de l’esquerre, on es compara el nombre de socis per comarca amb 

les zones valencianoparlants (en verd clar), tot i que a les d’interior es parla més castellà 

i és on menys socis tenim, és també on menys població hi viu a la comunitat. A més al 

nord hi ha poca població, es parla valencià i hi ha pocs socis, i a algunes comarques 

com la Marina Baixa, el Camp de Morvedre i la Ribera Baixa, es parla valencià i hi ha 

pocs socis. Per lo que aquesta comparació no serveix de molt. 

                                                           
1 Pluges superiors a 500 litres a quasi tota la província, superant els 650 al terç nord. 
2 Imatges i taula anterior fetes a data 9/1/2016 
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A la imatge de la dreta, es compara el nombre de socis per comarca amb les zones 

climàtiques i la pluviometria. Observem que si hi ha relació amb els climes que faciliten 

més pluviositat respecte al major nombre de socis, o al menys, on més solen afectar els 

temporals marítims, tot i que fallen la Ribera Baixa i la Costera. Al nord, a l’interior de 

Castelló també sol ploure molt gràcies a les tempestes però hi ha pocs socis. 

4.3 Els departaments d’AVAMET 
 

L’associació compta a diferents departaments, cada un amb un objectiu i funció: 

 El departament de comunicació està format per 12 socis, dels que 7 participen 

activament. Aquest departament s’ocupa de les notícies de la web, de portar els 

comptes de Twitter i Facebook, i en certes èpoques on interessa que s’elaboren, 

també de les prediccions de la pàgina. Aquestes prediccions eren diàries, però 

van ser discontinuades pel temps que necessiten per a la seua elaboració 

precisa. Els altres membres del departament aporten ocasionalment informació 

relacionada amb els mitjans de comunicació. 

 

 El departament d’informàtica compta actualment amb un únic integrant, ja que 

sols ell compta amb coneixements avançats de programació. S’ocupa de la web, 

servidors i altres temes relacionats amb la informàtica 

 

 El departament d’auditories compta amb dos integrants actius. Abans aquest 

departament s’ocupava de preparar les auditories de les estacions pròpies o de 

les estacions dels socis per a que passaren l’auditoria a Meteoclimatic aprofitant 

que un usuari d’aquest departament és auditor d’aquella pàgina. Actualment es 

troba pràcticament inactiu a l’espera de que es posen en marxa les auditories 

pròpies d’AVAMET. 

 

 El departament de servei tècnic està integrat per 17 socis, els quals s’ocupen de 

intentar solucionar o aconsellar a qualsevol soci afectat per algun problema 

tècnic o que necessita de consells per a la seva estació. Aquest soci amb 

problemes és introduït al grup i una vegada solucionat el seu problema surt. 

 

 El departament de relacions institucionals compta amb 9 integrants. Es va crear 

per a coordinar reunions i accions per reivindicar i portar a les Corts la proposta 

per a un Servei Meteorològic Valencià.1 Actualment s’usa per a coordinar altres 

accions o propostes relacionades per a firmar altres convenis amb altres 

institucions. 

 

 El departament de Medi Ambient no esta actiu actualment, tindrà com a feines 

col·laborar en temes relacionats en el medi ambient com organitzar 

reforestacions, o proporcionar informació mediambiental útil. 

                                                           
1 Proposició no de llei sobre la creació d'un servei valencià de meteorologia, presentada pel Grup 
Parlamentari Socialista (RE número 5.044) 
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A part, evidentment AVAMET com qualsevol associació, compta amb una junta directiva, 

la qual porta a terme les seues feines característiques. Està formada per: 

 President, Representa a l'Associació, en tots els actes, accions i gestions 

sigui necessari, figurant al capdavant. 

 

 Vicepresident, substituirà el president en les seves absències, amb les 

mateixes facultats que corresponen a aquest. 

 

 Secretari, Organitza i dirigeix el fitxer i l'arxiu i totes les dependències i és 

responsable de la custòdia de la documentació. 

 

 Tresorer, Dirigeix i supervisa la Tresoreria i vigila els ingressos i despeses. 

Actua, juntament amb el President, respecte dels interessos econòmics de 

l'Associació i el maneig dels seus fons. 

 

 1r Vocal 

 

 2n Vocal 

 

 

4.4 AVAMET a les xarxes socials 
 

Actualment es compta amb dos perfils posicionats i coneguts a dues xarxes socials: 

Facebook i Twitter. Les més usades a espanya actualment.1 

A Facebook l’associació compta amb dos perfils, un utilitzat directament sols per a 

comunicats o notícies, i l’altre es dedica a interactuar amb els aficionats a la 

meteorologia valenciana o a la gent que li agrada l’oratge. Compateix fotografies i 

publicacions d’esdeveniments meteorològics produïts a la nostra terra. Com tronades, 

ventades, ponentades, recolzant-se usualment amb les dades meteorològiques de la 

Meteoxarxa. 

La pàgina de Facebook AVAMET Predicció es va crear a Març de 2014, però no  

començà a usar-se pel departament de comunicació de l’associació fins gener de 2015, 

que fou quan va sorgir aquest departament. En poques hores es passà de 300 a 1200 

seguidors i des d’aleshores la xifra ha anat augmentat paulatinament, pegant pujades 

més fortes en períodes de tempestes o pluges abundants. Durant als incendis de juny 

de 2016 a Bolbait i Carcaixent, degut a la cobertura que es donà, sent una font fiable i 

continua d’informació sobre els mateixos durant 3 dies seguits, es passà de 8000 a 

18000 seguidors en eixos 3 dies d’activitat. La pàgina de Facebook AVAMET (la usada 

sols per notícies i comunicats) compta amb poc més de 2200 seguidors, quasi tots 

també segueixen l’altra pàgina. 

                                                           
1 Estudi “Digital In 2016”, per We Are Social 
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A la xarxa social Twitter s’usa una estructura similar. Al compte d’AVAMET, les piulades 

són automàtiques i sols linquejen a la pàgina d’AVAMET de Facebook. Al compte 

d’AVAMET Predicció es fan re-piulades d’altres comptes de meteorologia i es segueix 

una activitat similar a la pàgina del Facebook d’AVAMET Predicció. El primer es va crear 

a desembre de 2010 i actualment té 2200 seguidors i el segon es va crear abril de 2014 

i té 2550 seguidors. 

 

 

A les altres xarxes socials, exceptuant la web de vídeos Youtube on s’hi tenen 11 

subscriptors, AVAMET no té cap compte. Com es deuen utilitzar, es detalla a l’apartat 

de les ferramentes de comunicació online i accions. 
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5. Pla de comunicació i estratègies 

 

5.1 Necessitats comunicatives i DAFO 
 

AVAMET hui en dia té ben cobert aquest tema si tenim en compte el que és, una entitat 

sense ànim de lucre pràcticament sense ajudes externes. No obstant, si es vol continuar 

creixent, s’han de millorar, corregir, o satisfer diverses necessitats comunicatives que hi 

te actualment l’associació. Per això elaborarem primer un DAFO1.  

 

Debilitats 

 Recursos econòmics limitats que permeten dur endavant activitats com 

quedades o instal·lació d’estacions però impedeixen dur-ne avant altres més 

costoses com crear una xarxa voluntaris recolzada financerament, degut a la 

consolidació d’aspectes interns o la contractació de personal addicional. 

 Reducció del creixement en el nombre d’associats en l’inici de 2016. 

 Dificultats per convèncer o aconseguir que la major part de l’associació 

assisteixi a una activitat. 

 Reduïda notorietat social de l'associació a les comarques interiors o de parla 

castellana. 

 Escassa cooperació amb altres associacions de meteorologia estatals o 

regionals.  

 Relació no satisfactòria amb els mitjans de comunicació estatals i no 

satisfactòria amb alguns regionals. 

 Absència de renovació de la web principal en matèria de simplificació. 

 Imatge corporativa inicial no estudiada a fons. 

 Escassa participació activa de part dels associats, amb cert grau de 

desmotivació.  

 Inexistència d'un pla de comunicació per a la coordinació i difusió de 

continguts comunicatius i accions. 

 

Amenaces 

 Entrar en un règim monòton de característiques meteorològiques, si no 

apareixen fets rellevants, l’interès en la meteorologia baixa. 

 Creixement de la rellevància d’AMETSE, a les terres d’Alacant. 

 Xarxes d’estacions gratuïtes com Meteoclimatic o Weather Underground. 

                                                           
1 Metodologia d’estudi de la situació d’una empresa o un projecte, analitzant les seues  característiques 
internes (Debilitats i Fortaleses) i la seua situació externa (Amenaces i Oportunitats) 
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 Retirada de recolzament o desinterès meteorològic per part d’empreses o 

d’administracions públiques. 

 Que les activitats internes decaiguen en nombre o que els socis que 

actualment contribueixen notablement a la mateixa deixen de fer-ho. 

 

Fortaleses 

 Socis compromesos degut a l’època econòmica en la que es creà 

l’associació (Crisi econòmica 2008-2015), a pesar de la qual, aconseguí 

créixer i consolidar-se.  

 Alt grau de vocació de servei i identificació amb els objectius associatius per 

part dels socis. 

 El marc territorial de la comunitat permet una gran quantitat d’activitats arreu 

del territori i accedir fàcilment a les mateixes sense necessitat de fer viatges 

molt llargs. 

 Sistema de comunicació i web molt més avançat que en altres associacions 

espanyoles. 

 

Oportunitats 

 Canvi a associació de voluntariat per rebre més fons. 

 Nous recolzaments per part de noves empreses del sector. 

 Nova imatge corporativa, més simple o més cridanera. 

 Poca competència llevat de l’activitat que du a terme AMETSE a Alacant. 

 Entrada contínua de nous socis. 

 

Una vegada realitzat el DAFO sabem on es pot actuar per millorar, però més enllà del 

mateix, cal tornar a repassar l’objectiu principal d’aquet Pla de Comunicació: 

“Optimitzar el flux de la informació entre els socis de l'associació i també de cara als 

possibles futurs socis, col·laboradors, potencials aficionats a la meteorologia, etc.” 

Llavors, endinsem-nos dins les necessitats comunicatives. Internament es vol que tots 

els socis tinguen accés a la informació pròpia, el més ràpidament possible. Externament, 

que tots el no socis, estiguen al corrent de qui som, què fem, i que senten interès per 

formar part de l’associació. 

Més allà de la web, el correu, o el fòrum, no es té cap altre mitjà per difondre les activitats 

en el moment d’inici d’aquest treball, ni cap estratègia definida a les xarxes socials, però 

paral·lelament durant la realització del mateix, es porten ja a terme, algunes estratègies 

que després s’explicaran i s’analitzaran per millorar i satisfer les necessitats 

comunicatives. 

 

 

mailto:info@avamet.com
www.avamet.org
https://twitter.com/avametpred?lang=es
https://www.facebook.com/avametpredictors/


 

 

 33 info@avamet.com           www.avamet.org @avametpred       fb.com/avametpredictors    

ASSOCIACIÓ VALENCIANA DE METEOROLOGIA 

5.2 Públic objectiu 
 

Anteriorment s’ha realitzat una anàlisi previ de la població que actualment hi ha a la 

Comunitat Valenciana, més enllà, la relacionada en la meteorologia i l'organització que 

podem fer per arribar a ell és clau per assegurar l'èxit de les accions comunicatives del 

pla de comunicació. 

Per definir amb precisió el propòsit d’AVAMET, segmentarem i classificarem quatre 

unitats diferents en funció del seu grau d'implicació amb l’associació: 

 Públic actiu: 

És el conjunt de socis d’AVAMET que estan directament vinculats. Dins d’ells podríem 

subdividir els que organitzen activitats o contribueixen notablement amb la mateixa, i els 

que no hi participen directament. Uns 25 en el primer cas, i la resta en el segon. Aquest 

públic actiu es el principal element amb el que es vol millorar la comunicació interna. 

 Públic informat: 

És el conjunt de persones que no estan directament associades amb AVAMET però si 

informats de la seva existència i sensibilitzats, ja per alguna motivació personal o 

familiar. Poden ja haver sigut socis i no han pagat la quota, o poden estar pensant fer-

ho, també poden tindre algun familiar directe en la mateixa i ells mantenir-se al marge 

de ser associat i també pot ser qui assisteixi a les activitats o les facilite, sense ser soci. 

 Públic latent: 

És el conjunt de població pot mostrar-se especialment receptiu a la tasca d’AVAMET o 

sentir-se atret per les seues activitats o coneixements de meteorologia interessants, 

però que no ha rebut informació sobre la mateixa bé per no tindre contacte amb el món 

online o per no conèixer a ningú que estiga a la mateixa, i per tant no li provoque 

confiança. Escolars, persones majors, o amb poca facilitat social poden incloure’s en 

aquest grup. 

 No públic: 

Compost per un grup heterogeni de subjectes que no mostren interès en qüestions de 

caràcter social o solidària i per tant mai mostraran el mínim interès per AVAMET. 

 

Amb estos tres tipus de públic objectiu extern, sempre parlant de gent a partir d’uns 15 

anys d’edat que és possiblement quan comença el “cuquet” per la meteorologia, podem 

distingir entre 3 tipus de formes d’arribar a ells, segons els cercles socials on ens podem 

moure: 

 El rol de prescriptor o persona que recomana, decideix o influeix en la persona 

que acabarà en un futur fent-se soci o col·laborant en la mateixa. Si coneix a 

molta gent de l’associació, fa amistats i s’implica molt podria arribar a ser un 

membre contribuïdor, però no sol ser el cas almenys en els últims 2 anys de 

l’associació.  
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 El rol de col·laborador o membre d’entitat col·laboradora: persona que acaba 

col·laborant amb AVAMET a través d’una empresa o mitjançant un conveni on 

ambdós parts es beneficien. L’interès seria que a part d’eixe col·laborador, dins 

l’entitat més persones es feren sòcies, però no passa degut a que usualment, no 

es té interès directament en la meteorologia a nivell personal més enllà del que 

creuen que poden aportar amb l’entitat. 

 

 El rol de consumidor és aquell a qui no li interessa tant ser soci i les activitats o 

facilitats en general que podem proporcionar en algun camp on estiga interessat, 

com algun d’ells en concret que si li aporta benefici o una satisfacció en especial, 

i sols per això es fa soci. Per això no arriba tant a ser soci d’AVAMET pel tracte 

personal, sinó per alguna cosa que oferim que d’altra forma no tindria accés. 

 

5.3 Imatge corporativa 
 

En el món on ens menegem hui en dia, la imatge que es projecta s’ha convertit en una 

important carta de presentació, que s’utilitza tant per cridar l’atenció i agradar o 

interessar a primera vista, com per a diferenciar-se de la competència. La lluita en el cas 

de les associacions per captar socis també es caracteritza sobretot en la confiança que 

puguen transmetre, i transmetre la informació justa en el primer moment és necessari. 

Per a crear una imatge corporativa des de cero es té que conèixer la realitat del que es 

vol fer, en el cas de que ja existeixi alguna d’anterior la nova te que seguir les mateixes 

pautes i no es pot diferenciar enormement per no despistar als socis que ja porten un 

temps o als no socis que reconeixien la marca anterior. Aquesta tindrà que transmetre 

el que vulguem, i seguint l’anàlisi de l’associació que s’ha fet anteriorment sabem com 

es troba. 

Si l’objectiu de que el públic reba una imatge positiva no s’acompleix o simplement no 

l’entén, l’associació no podria sobreviure a llarg termini. 

Per aconseguir-ho, necessitem millorar la imatge de l’associació, és a dir, crear el 

branding. Aquesta paraula deriva de la paraula anglesa brand, que es pot traduir com 

creació d’una marca. Per transformar la identitat o els valors principals en la marca, 

crearem un logotip, primera imatge d’AVAMET que li vindrà al pensament a qui la 

conega o similar. 

El primer pas ha sigut millorar la imatge corporativa d’AVAMET, no sols amb els nous 

grafismes o productes, que es poden consultar en totalitat a l’annex adjunt amb tots els 

detalls, sinó també amb un canvi de denominació que es va aprovar a l’assemblea 

ordinària de gener de 2016, on s’acordà eliminar la paraula AFICIONATS del nom 

complet de l’associació, intentant dotar-la així de major professionalitat i serietat davant 

les entitats o professionals dedicats a la meteorologia. No obstant podria ser negatiu per 

als aficionats nous que volgueren entrar, però, tenint en compte que actualment quasi 

tots els socis són aficionats i que la major part d’associacions espanyoles no inclouen 
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als aficionats en la seua denominació i igualment estan formades per ells, el canvi no es 

pot considerar molt negatiu. 

La imatge d’on es parteix es el primer logotip de l’associació format per les mateixes 

tipografies i colors, però amb certs canvis. A la marca principal se li canvia el verd mar 

pel verd molsa al nom complet, mentre a la derivada, es simplifica el baròmetre amb la 

imatge de la Comunitat Valenciana. També es canvia el color del nom complet i 

s’afegeixen símbols meteorològics, ja que són molt més recognoscibles per part de la 

població de peu, que el baròmetre antic.1 

 

 

 

 

La marca d’AVAMET ha estat realitzada amb la finalitat de ser molt senzilla. Per a 
realitzar-la s’han usat dos textos, ambdós amb la mateixa tipografia. El logotip està 
compost per: 

 Les sigles AVAMET. 
 

 El nom principal de l’associació, excloent el nom afegit de “Josep Peinado” 
 

 Els colors corporatius: verd molsa i verd mar. 

                                                           
1 Les següents imatges són els logotips anteriors a la realització d’aquest treball. 
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La marca derivada, més els diferents símbols, es compon pel logotip i les imatges 

representatives de la Comunitat Valenciana i diferents símbols meteorològics, fàcilment 

relacionables amb les paraules valenciana i meteorologia, que componen el nom de 

l’associació i componen la marca: 

 

 

5.4 Ferramentes de comunicació offline i accions  
 

Ràdio, premsa i televisió 

Les primeres accions o estratègies que podem prendre seran als mitjans de comunicació 

tradicionals: Televisió, ràdio i premsa. En aquests mitjans és més difícil d’accedir i de 

tindre protagonisme que als online, no obstant tampoc es deuen deixar de costat. 

Donat que AVAMET no disposa de grans pressupostos, no pot permetre’s pagar per a 

que facin publicitat d’ella als periòdics. No obstant hi pot actuar d’altres formes. 

La primera, per sobretot a la premsa escrita o ràdio consisteix en crear una llista de 

correus electrònics que, al publicar-se una nova notícia d’interès general o local segons 

es considere, aquesta s’envie als mitjans escrits o de radio que es considere necessari. 

Per exemple, suposem que s’instal·la una estació meteorològica a Navarrés, s’escriu 

nota de premsa a la web, per part del departament de comunicació, es divulga a les 

xarxes socials i s’envia via correu electrònic als mitjans locals de la zona. En cas 
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d’alguna noticia de més abast, com podria ser una empresa dedicada a l’agricultura a 

nivell regional, aquesta notícia s’enviaria molt més mitjans. 

A la televisió, es podria participar aportant algun soci o algunes dades preparades per a 

l’ocasió per a algun programa de televisions comarcal o d’autonòmiques. Com per 

exemple fa Altocúmulo, una tenda d’instruments meteorològics situada a la capital, que 

s’autopromociona mostrant instruments meteorològics a un programa del canal 

autonòmic Mediterraneo TV. 

Una altra via més elaborada seria la d’elaborar un espai meteorològic per a televisions 

comarcals, aquestes contractarien a un o més socis preparats per a treballar als mitjans 

de comunicació i s’encarregarien de conduir l’espai. Els vídeos o fotografies que solen 

mostrar-se als espai de l’oratge, en aquest cas, s’agafarien del Facebook i Twitter 

d’AVAMET. Com l’espai podria anomenar-se “L’Oratge d’AVAMET” o similar, aquest 

proporcionaria ja de per si molta publicitat de l’associació. 

L’altra font que s’usa per als tres, són les dades meteorològiques de la meteoxarxa, tant 

a Ràdio, com TV, com a premsa, agafen les variables més interesants (usualment dades 

de precipitació) i les inclouen als seus mitjans. Si no citen a AVAMET i usen alguna dada 

es deu cridar l’atenció del mitjà per a que rectifique o ho tinga en compte per a la pròxima 

vegada que use dades de l’associació. La mateixa política s’usarà als mitjans de 

comunicació similars però purament online. 

 

Cartellera i papereria 

La participació tant a esdeveniments com a conferències o activitats relacionades amb 

la meteorologia on participe AVAMET, serviran també per promocionar l’associació. Des 

de els seus inicis els fulletons d’AVAMET es portaven allà on anava, posteriorment, es 

va ampliar a un “roll-up” plegable que es col·loca sempre a l’entrada del lloc on 

s’impartirà la xarrada o al costat d’on parlen els ponents o convidats. També s’amplià a 

la disposició de targetes de presentació d’AVAMET per a qui volguera agafar el contacte. 

En un futur seria convenient disposar de dos pantalles enrotllables ja que és incòmode 

per als socis encarregats de portar-lo el seu transport en alguns casos, com per exemple 

si no pot acudir a l’esdeveniment, o per a usar ambdós en aquells socs on siga 

recomanable, per exemple: entrada + zona de xerrades. 

En la promoció mitjançant papereria entraria l’entrega de calendaris de l’associació entre 

els aficionats, que s’entregarien a finals d’any o la primera quedada d’un nou any, caldria 

estudiar el cost d’enviar-los per correu. També entrarien les targetes de les que ja s’ha 

parlat i el disseny de les quals es troba a la secció d’identitat corporativa, adhesius 

promocionals de l’associació, etc. 
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5.5 Ferramentes de comunicació online i accions 
 

La comunicació online avui en dia s’ha integrat en la nostra vida diària i permanentment 

fa acte de presència, especialment gràcies al desenvolupament de la tecnologia mòbil. 

Així, junt al desenvolupament de les xarxes socials és difícil que una notificació a 

Facebook passi desapercebuda, que no estiguem al dia de l'última notícia d'actualitat 

gràcies a Twitter o als mitjans de comunicació gràcies a les seues webs o aplicacions, 

o que la nostra xarxa de contactes professionals de LinkedIn no deixi d’ampliar-se. 

Aquesta activitat repercuteix irremeiablement a les empreses, associacions o en 

persones que volen desenvolupar la seva marca que, voluntàriament o no, es troben 

submergits en aquesta voràgine de missatges, comentaris, publicacions i peticions per 

part dels seus clients, socis, amics, etc. Així, cal pujar a l'onada i aprofitar el vent a favor 

per reorientar l'estratègia darrere del nou rumb dels esdeveniments. 

Els mitjans de comunicació digital i el conegut com Social Media no entenen de barreres 

arquitectòniques, ni distingeixen entre països o creences, simplement s'estenen per tot 

arreu. Això suposa un gran avantatge per a les marques, els que tenen la possibilitat 

d'estendre el seu saber fer més enllà del seu àmbit més immediat. 

El nou panorama imposa una estratègia centrada en el client. El principal canvi que 

observem arran de l'explosió de les xarxes socials és la democratització de la 

comunicació. Gràcies a elles, tots per fi tenen veu i vot, i no dubten a exercir aquest dret 

a la mínima de canvi. Per això, les associacions com nosaltres no només han de 

respectar aquest nou apoderament, sinó emprar-se a fons per a utilitzar-lo en el seu 

propi benefici, així com evitar confrontaments o malentesos amb clients d’altres 

associacions que a través de les xarxes socials pràcticament tenen el mateix accés que 

els socis. 

I davant tot cal recordar aquests 3 punts que cita Tristán Elósegui1 al seu bloc:  

1. Al món digital de les xarxes socials ens agrada allò que ens agrada en el món 

real. 

2. El paper de les xarxes socials és convertir persones a les que els agrada la teva 

marca, en persones que l'estimen. 

3. No obstant, és poc probable que captem nous clients a les nostres estratègies, 

ja que el tracte personal o els interessos previs continuen sent més importants, 

que captar algú des de cero. 

Els aficionats a la meteorologia o meteoròlegs amb els primers contactes amb internet, 

establiren les seues comunicacions per a compartir l’interès, primer de tot als llocs de 

llibres de visites dins les primeres webs personals o amb llistat de correus, posteriorment 

derivats de les mateixes, aparegueren sobre els anys 2000 els primer fòrums 

meteorològics, que poc després es convertirien en la principal referència, lloc de 

discussió i aprenentatge de meteorologia, a més de via per establir quedades. Poc a 

poc amb el creixement de les xarxes socials els fòrums han anat decaient, i actualment, 

els aficionats interactuen més amb Facebook o Watsapp, o simplement no han volgut 

                                                           
1 Tristán Elósegui, reputat consultor de màrqueting online que ha rebut diversos premis al respecte. 
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canviar d’un lloc a un altre i han deixat aparcat el seu interès per compartir coneixements 

o experiències meteorològiques ja que les persones amb qui les compartia anteriorment 

ja no es troben als fòrums on hi participa. 

 

Web 

La web està disponible en valencià i castellà, és el principal mitjà per arribar a la gent 

degut a la seva exclusivitat i interès per als valencians, està composta per les diferents 

seccions:  

 L’inici, amb algunes de les estacions de la meteoxarxa online, un resum de 

les noticies, titulars de premsa, entitats col·laboradores, secció de mapes de 

resums meteorològics, promocions, fils recents del fòrum i mapa de la Xarxa 

d’Avis Ràpid Manuel Iranzo. 

 

 Avamet, amb informació de l’associació. 

 

 Activitats, que seria la secció de noticies que elaborem. 

 

 La XVMAR (Xarxa de Vigilància Meteorològica d'Avís Ràpid "Manuel Iranzo") 

 

 Meteoxarxa, amb dades i estadístiques meteorològiques. 

 

 Temps, la predicció futura. 

 

 Contacte. 

 

Sense parar-nos a analitzar la web a fons, diverses peticions d’alguns socis i algunes 

recomanacions de millora s’han de portar a terme per a facilitat accessibilitat i comoditat: 

Primerament, caldria llevar contingut a la pàgina principal, no ferla tan llarga ni tan 

pesada, a la zona de detecció de llengua, ampliar-la, dotar de major visibilitat la secció 

de castellà. En lloc de posar dades de la Meteoxarxa online en forma de taula, posar 

directament el seu mapa, incloure els links de les xarxes socials, i altres modificacions 

menors. La resta de seccions i contingut no sofririen un canvi massa gran. 

Els departaments de comunicació i d’informàtica són els que major importància tenen a 

la web, s’encarreguen de vigilar el contingut, actualitzar-lo i assegurar-se de la fiabilitat 

de les dades que ofereix la Meteoxarxa. En el futur, les auditories de les estacions, 

dotaran a la xarxa d’una major serietat i professionalitat. 
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Correus electrònics 

AVAMET no té la intenció de fer publicitat massiva a través del seu correu, 

info@avamet.org s’utilitza com a eix central tant per difondre certa informació als socis 

com per a atendre consultes externes. És la direcció disponible per a tots aquells que 

necessiten informació i sols la Junta Directiva deu tindre accés. 

Tant externament com internament deu continuar-ne fent el mateix ús, això si, cal tindre 

contínuament actualitzada la llista de correus dels socis per a que no s’enviï informació 

on no toque o per a que arribe al destinatari. Tot i això pot haver socis que no utilitzen 

contínuament el correu i els arribe tard la informació en cas de enviar-la sols per eixa 

via. 

 

Aplicació 

Per millorar la comunicació a nivell de noves tecnologies es llança una aplicació mòbil 

per al sistema operatiu Android, aquesta està adaptada per a tablets, mòbils i demés 

dispositius que comptem amb la versió 4.1 o superior d’eixe software. 

Les aplicacions per a Android, conegudes popularment com “Apps” són molt populars 

avui en dia, la major part d’elles són gratuïtes i avui en dia la major part dels telèfons 

mòbils compten amb eixe sistema operatiu. La diversitat d’aplicacions es impressionant, 

hi ha de tot tipus i tenen que estar en constant actualització per a que els usuaris no la 

desinstal·len al avorrir-se d’ella per a instar-ne una de nova. 

AVAMET és la primera associació de meteorologia d’Espanya en tindre una aplicació 

per aquests sistemes. Actualment compta amb més de 1000 descàrregues, per les que 

també es vol arribar a aconseguir nous socis. L’aplicació mòbil és merament un producte 

informatiu dividida en 4 seccions: informació sobre AVAMET, xarxes socials d’AVAMET, 

utilitats de seguiment i apartat tècnic de l’aplicació. 

Es va posar al Play Store en agost de 2015 i si és viable en un futur es posaria una app 

similar disponible per als usuaris amb dispositius que tinguen el sistema operatiu iOs 

d’Apple. No obstant açò requereix d’un cost molt elevat i arran que Android és el sistema 

operatiu més usat, no és primordial. 

La aplicació no acompanya d’un giny o “widget” per transmetre a temps real les dades 

de l’estació. És necessari fer-ne un almenys per a Android ja que és una petició per part 

dels seus socis i milloraria la popularitat de les seues dades a la Comunitat Valenciana. 

 

Fòrum 

El fòrum va ser un dels fruits d’on va nàixer AVAMET, anteriorment fou el fòrum 

d’Ontimet ja que aquesta pàgina era el fòrum valencià de meteorologia de referència a 

la comunitat, també el seu propietari va ser el primer president d’AVAMET. Tant aquest 

com el fòrum de Meteored (actual foroTiempo.com) foren on aparegueren els socis 

fundadors de l’associació i actualment, la seua activitat ha decaigut molt. 
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*Xifra de 2016 estimada 

No obstant s’hi continua desenvolupant una part molt important de la comunicació de 

l’associació. La interna, on es transmet informació sols per als socis. Al seu “racó” sols 

aquestos tenen accés, i els encarregats de la comunicació deuen mantenir-la 

actualitzada i com toca, arxivant temes passats o amb actual desinterès. 

Fora, públicament, informació destinada a captar socis, de quedades i altra 

característica dels fòrums de meteorologia deu estar disponible i moderada per a tots. 

El fòrum no deu ser un lloc per penjar comunicats i potser ja no siga lloc per penjar 

dades, degut a la Meteoxarxa els usuaris han deixat de fer-ho. Però si un lloc per a 

discutir tant internament com externament. És primordial doncs que tots els socis 

tinguen accés, i coneguin com accedir. 

També sols ací es parla de temes de comunicació interna perquè és la ferramenta més 

còmoda actualment per aquest fet, i tota la informació queda disponible. L’alternativa és 

crear un espai privat a la web, però ja que el fòrum va de la mà d’aquesta i veient que 

poques associacions li han dedicat recursos i utilitzen el seus fòrums, no és precís. 

 

Facebook i Twitter 

A Twitter i Facebook ben bé es pot mantenir la mateixa política d’actuacions, per això 

es tractaran al mateix apartat del pla, tot i ser dues xarxes socials diferenciades. 

L’Objectiu de les dues és el mateix, que AVAMET arribe a la major part d’usuaris de les 

xarxes. Per això cal obeir polítiques similars al tractar alguns temes delicats. 

Però primer de tot anem a elaborar una cronologia de publicacions. Als fòrums de 

meteorologia el més habitual era analitzar les mínimes a les 9 del matí i les màximes a 

les 8 de la vesprada. Mentre les dades de pluja a les 12 de la nit. Facebook i Twitter no 

funcionen igual i tenim que buscar en quin moment estan connectats el major nombre 
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d’usuaris. Així, segons dades de QuickSprout1 S’hauria d’evitar publicar dades abans 

de les 9 del matí i després de les 7 de la vesprada, encara que degut als usos horaris 

d’Espanya, crec que aquesta franja és ampliable a les 8 de la vesprada. Llavors per a 

publicar mínimes triaria les 9 del matí, per a temes d’associació, avisos o recordatoris, 

la 1 del migdia, i per a màximes o fets rellevants, a les 8 de la vesprada. 

Aquest sistema de publicacions serviria tant a Twitter com a Facebook, ja que el que 

apareix a la segona xarxa social, es publica a la primera automàticament al estar 

vinculada. Això no significa que hàgim de descuidar-la, ja que interaccionar amb els 

usuaris que ens mencionen i publicar fotos i vídeos, continua sent molt important a 

Twitter. La publicació matinal sobre les mínimes sols es produiria als mesos hivernals, 

quan les temperatures baixes són destacades, el mateix passaria entre maig i setembre 

amb les temperatures màximes. 

En segon lloc una política molt important a les xarxes socials és el no entrar en 

polèmiques com per exemple les teories de control del clima o fer bromes falses en dies 

com la jornada dels sants innocents, on per una part són previsibles i per altra poden 

causar malestar. 

La tercera esmena a tenir en compte és que el grup de predicció no sempre podrà 

dedicar temps a escriure la predicció meteorològica dels pròxims dies, però si atendre 

per privat dubtes locals, sempre que aquests no siguen repetitius, o intentar desmentir 

informacions errònies o malintencionades sobre trets meteorològics, la qual cosa ens 

dota de serietat i professionalitat. 

A aquestes dues xarxes en episodis d’estabilitat climàtica, s’ha vist que fa guanyar 

seguidors parlar de rutes per a excursionistes, denunciar llocs contaminats de la 

comunitat o realitzar seguiments d’incendis forestals. 

Per últim, la qualitat lingüística de les publicacions s’ha de garantir, sent aquestes 

correctes ortogràficament, ordenades i clares. Han de ser seguides (unes 2 al dia) i molt 

nombroses en episodis de seguiment (unes 2 cada hora). 

 

Youtube 

AVAMET disposa de canal de Youtube, on es pugen mencions de l’associació als 

mitjans, avanços sobre el Servei Meteorològic Valencià o altres vídeos de fenòmens 

meteorològics, però falta el més important: pujar vídeos d’activitats pròpies, que de fet 

es pugen al Facebook però ens estem deixant aquesta xarxa de costat, i no és l’ideal. 

Degut al poc interès que actualment suscita, al baix nombre de reproduccions i a que la 

majoria de vídeos no són de la nostra autoria, no és recomanable monetitzar-los i en 

cas de fer-ho actualment amb prou feines aportarien uns cèntims per a l’associació. 

En un futur, es podrien pujar documentals meteorològics de riuades o fets valencians, 

que si assoliren un bon nombre de visites hi resultarien molt interessants. 

                                                           
1 http://blog.hubspot.es/marketing/mejor-hora-para-publicar-en-redes-sociales 
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Whatsapp 

Al Whatsapp no tan sols es coordinen els diferents departaments d’AVAMET nombrats 

abans, també hi ha un grup per als socis, on es tracten sols temes d’associacions, però 

no obstant, molts tenen silenciat, el que dificulta que els arribe o tinguen ganes de llegir 

tot el que els arriba. A més a aquest grup no estan tots els socis. I tampoc, a través d’ell 

es poden captar nous socis. Si n’hi ha no obstant un grup paral·lel anomenat 

Meteosecarral, format per aficionats de tota la comunitat on es fa seguiment, es 

comenten moltes situacions i que ha servit per animar a gent d’eixe grup a fer-se soci. 

Cal seguir en aquesta tasca, tot i que com ha passat abans amb els fòrums o a altres 

llocs, les polèmiques i els canvis de temes sorgeixen i costen de vegades de controlar. 

El gran avantatge del Whatssap respecte al fòrum és la facilitat i rapidesa d’accés a la 

informació, per contra, aquesta es perd ja que passats un gran nombre de missatges 

nous, es torna molt dificultós recuperar la informació anterior. 

 

Altres xarxes socials 

Es va plantejar que utilitzarem una altra xarxa molt important com Instagram, però per 

eixe fet és més recomanable fer nosaltres propis les fotos, que no agafar-les de gent 

que ens les passe i postejar-les, que és més costos a aquesta xarxa. A més, fins fa poc, 

sols es podia usar un compte per dispositiu, per lo que qui ja tinguera la aplicació mòbil 

instal·lada al seu Android per exemple, no podia usar una de nova. 

Altres com Periscope es consideren irrellevants degut a la poca gent que veuria en 

directe durant uns segons les nostres retransmissions, aplicacions com Bambuser 

permeten més opcions, encara que tampoc s’usaria molt i per a retransmetre 

esdeveniments com les assembles via online actualment utilitzem Ustream. 

Linkedin sembla que podria popularitzar-se en un futur, i per això es podria crear una 

pàgina de l’associació per a que els socis que tinguen perfil a aquesta xarxa, incloguen 

a AVAMET com associació on col·laboren, o a la secció de causes que els importen. No 

obstant, actualment Linkedin sols té encarades aquestes pàgines cap a les empreses i 

no a les associacions. 

 

Altres mitjans 

Als mitjans de premsa online es tenen que aplicar les mateixes polítiques que als offline, 

sobretot si no citen a AVAMET usant alguna dada, cridarem l’atenció del mitja per a que 

rectifique o ho tinga en compte per a la pròxima vegada. 

Els convenis amb empreses, associacions o tercers, seran de molta utilitat en quan a la 

comunicació sempre que s’establisca una vinculació de web a web, per exemple un 

hotel que ens patrocine: nosaltres posem un bàner d’ells a la nostra web i alhora ells 

posen un a la seua de nosaltres. També interessa molt que alhora de signar conveni no 

sols nosaltres fem nota de premsa sobre el mateix i el divulguem a les nostres xarxes, 

també ells deuen fer-ho per a arribar al màxim nombre de gent possible.  
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6. Conclusions 

Aquest Treball de Final de Grau “Pla de Comunicació de l’Associació Valenciana de 

Meteorologia”, pretén aplicar tots els coneixements que he anat adquirint al llarg 

d’aquest grau de Comunicació Audiovisual, a l’associació. Pretén una xicoteta renovació 

en la seua imatge gràfica i que tot el soci que tinga accés a aquest treball, conega a 

l’instant la situació de l’entorn de la mateixa, com funciona i com estan en aquest 

moment les altres associacions similars. També en cas de que un soci vulgui entrar en 

el departament de comunicació, se li recomanarà que abans faci d’us del mateix, el 

llegeixi i entre el més informat possible a ajudar en comunicar, que al cap i a la fi és el 

que he anat aprenent al llarg dels últims quatre anys de grau universitari. 

AVAMET és ja una important associació meteorològica, que tot i ser jove, ha aconseguit 

consolidar-se i aconseguir molts socis, sobretot triomfant a la població masculina, 

gràcies a la motivació sobretot d’una part molt important de l’associació que li dedica 

molta part del seu temps lliures, aquests socis formen part d’un o de diversos 

departaments en que està dividida i són essencials per a que AVAMET continuï creixent. 

La meteorologia a la Comunitat Valenciana està incentivada per les característiques 

climàtiques que tenim ací. Les pluges sobtades i que des de l’organisme estatal no se’ns 

done les previsions correctes en situacions especials, causen que en algunes províncies 

nasquen associacions, que com passa en AVAMET, poden tractar molt millor la 

meteorologia regional que com ho faria una entitat o inclús associació nacional. 

L’Associació Valenciana de Meteorologia ha sabut establir-se i afiançar-se en un període 

de crisi econòmica, gràcies al seu treball de divulgació, interès i preocupació pels temes 

meteorològics a la Comunitat Valenciana, ha pogut captar gent que en el seu moment 

de creació no la coneixia. La seua estructuració interna en departaments es molt positiva 

i tot i que alguns amb prou feines tenen activitat, són necessaris i és imprescindible que 

no aturen les seues activitats. 

Tot i ser l’associació més cara a nivell espanyol, el seu nombre de socis continua 

creixent des dels seus inicis, degut sobretot a la seua xarxa d’estacions meteorològiques 

i al seu gran nombre de convenis i activitats anuals que la diferencien d’altres 

associacions properes i més barates com AMETSE. De seguir a aquet ritme en poc de 

temps és situarà també com una associació regional referent i una marca per aquelles 

que puguen ser de nova creació, tot i que amb la progressiva desaparició d’usuaris dels 

fòrums, de moment açò s’està complicant. També de seguir creixent, pròximament es 

podria plantejar una baixada de la quota, per a no ser la més cara de tot el país. 
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Tenim una bona presència a les xarxes socials, cal que quede clara l’estratègia a seguir 

i aquesta és:  

 Comunicació interna: S’usarà el fòrum, grup de watsapp i per a temes que no 

requereixin discussió, el correu electrònic. 

 

 Comunicació externa tipus 1 (notícies d’associació): Es publica a la web una nota 

de premsa, aquesta apareixerà a l’aplicació i als dos comptes de Facebook i 

Twitter, al Facebook d’AVAMET predicció s’acompanyarà amb fotografies 

corresponents. Vídeos relacionats es pujaran al Facebook. 

 

 Comunicació externa tipus 2 (esdeveniments meteorològics o relacionats): Es 

publicarà informació de seguiment als Facebook i Twitter de predicció. Si és 

alguna cosa molt destacada recomanaríem usar també el fòrum. Si usen dades 

nostres als mitjans de comunicació requerirem sempre que ens citen. 

La feina que s’està fent a eixe nivell és molt important, i si mor el departament de 

comunicació, en poc temps AVAMET començaria a decaure. 

Amb les estratègies anteriors, la informació entre els socis de l'associació serà més  

eficient i de cara a captar futurs socis o col·laboradors, també es senten les bases sobre 

cóm tenen que arribar els nostres valors i interessos meteorològics cap a ells. Amb la 

nova imatge millorada s’aconsegueix que les paraules valència i meteorologia siguen 

fàcilment associables amb AVAMET. 

En lo personal, aquest treball potser siga el primer pla de comunicació de molts que 

realitzaré, sobretot espere que siga de gran ajuda per a la meva associació, AVAMET, i 

que ens ajude a seguir fent i divulgant meteorologia. Aquest treball marca les pautes a 

seguir en el que a comunicació es refereix, però tampoc pretén ser un mitjà de imposició 

de les mateixes, simplement com a una sèrie de normes per a que continuem, arribant 

a la major part del públic possible. 
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