
Nota Necrològica

Ens ha deixat el Dr. Manuel PUIGCERVER i ZANÓN- Nascut a València l’any 1922, el Dr. Puigcerver 
fou catedràtic de Física de l’Aire a la Universitat de Barcelona durant el període 1961-1987. 
Anteriorment, després de ser anomenat  meteoròleg, ocupà diversos càrrecs al Servei Meteorològic 
Nacional (actualment Agència Estatal de Meteorologia).  Al 1960 formà part d’una expedició antàrtica 
com cap científic de la base antàrtica xilena González Videla i fou nomenat cap de recerca del 
departament de meteorologia de l’Institut de Geofísica de la Universitat de Xile.  El Dr. Puigcerver tenia 
el títol de Master of Science in Meteorologia per la Universitat de Chicago (1957) i també i el de Foreign 
Member de la Royal Meteorological Society des del 1980.

Acadèmic de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, des de 1972, la recerca científica que va 
dur a terme el Dr. Puigcerver abraça diversos camps de la meteorologia, com la electricitat atmosfèrica 
(tema de la seva tesi doctoral), la meteorologia antàrtica, la radiació solar, la meteorologia dinàmica i la 
contaminació atmosfèrica.  Com a professor de meteorologia, Puigcerver pot considerar-se un referent de 
la meteorologia catalana, com aleshores fou el Dr. Eduard Fontseré i Riba (també catedràtic de la 
Universitat de Barcelona i fundador del Servei Meteorològic de Catalunya). L’empenta que el Dr. 
Puigcerver va proporcionar a la recerca en meteorologia, de tanta tradició a Catalunya, va quedar palesa 
pel gran nombre de publicacions científiques i de tesis doctorals (més de 20) que va dirigir sobre les 
temàtiques esmentades. 

Els que hem tingut la sort de tenir-lo com a professor i cap científic sentim profundament la seva  pèrdua. 

Jerónimo Lorente Castelló

Catedràtic Emèrit de Física de l’Atmosfera

Universitat de Barcelona


	Nota Necrològica
	Ens ha deixat el Dr. Manuel PUIGCERVER i ZANÓN- Nascut a València l’any 1922, el Dr. Puigcerver fou catedràtic de Física de l’Aire a la Universitat de Barcelona durant el període 1961-1987. Anteriorment, després de ser anomenat meteoròleg, ocupà diversos càrrecs al Servei Meteorològic Nacional (actualment Agència Estatal de Meteorologia). Al 1960 formà part d’una expedició antàrtica com cap científic de la base antàrtica xilena González Videla i fou nomenat cap de recerca del departament de meteorologia de l’Institut de Geofísica de la Universitat de Xile. El Dr. Puigcerver tenia el títol de Master of Science in Meteorologia per la Universitat de Chicago (1957) i també i el de Foreign Member de la Royal Meteorological Society des del 1980.
	Acadèmic de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, des de 1972, la recerca científica que va dur a terme el Dr. Puigcerver abraça diversos camps de la meteorologia, com la electricitat atmosfèrica (tema de la seva tesi doctoral), la meteorologia antàrtica, la radiació solar, la meteorologia dinàmica i la contaminació atmosfèrica. Com a professor de meteorologia, Puigcerver pot considerar-se un referent de la meteorologia catalana, com aleshores fou el Dr. Eduard Fontseré i Riba (també catedràtic de la Universitat de Barcelona i fundador del Servei Meteorològic de Catalunya). L’empenta que el Dr. Puigcerver va proporcionar a la recerca en meteorologia, de tanta tradició a Catalunya, va quedar palesa pel gran nombre de publicacions científiques i de tesis doctorals (més de 20) que va dirigir sobre les temàtiques esmentades.
	Els que hem tingut la sort de tenir-lo com a professor i cap científic sentim profundament la seva pèrdua.
	Jerónimo Lorente Castelló
	Catedràtic Emèrit de Física de l’Atmosfera
	Universitat de Barcelona

