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A l'atenció del director / a de la companyia. 

 

Sóc Enrique Sánchez Méliz, president i fundador de l'Associació Ecometta, situada a 

Badalona, Barcelona (Espanya). Som una entitat sense ànim de lucre, inscrita a la 

Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la 

Generalitat de Catalunya. Des dels nostres inicis, fa ja 16 anys, ens dediquem a la 

divulgació de la ciència, especialment, sobre la problemàtica del canvi climàtic, com 

afecta a l'entorn i a la meteorologia. Aquesta tasca la realitzem mitjançant tallers, 

conferències, seminaris en escoles, centres de formació, col·lectius de persones amb 

discapacitats i / o en risc d'exclusió social. 

 

Col·laborem amb diferents entitats, tant a nivell internacional com nacional, entre les 

que destaquen l’Agència Estatal de Meteorologia, el Observatori Fabra de Barcelona, el 

Institut de Astrofísica de Canàries o la Universitad de Barcelona. 

 

Mitjançant aquesta, la nostra carta de presentació, em complau informar-los del motiu 

pel qual contactem amb vostès, és el següent: 

 

Simultàniament als treballs esmentats, al llarg d'aquests 16 anys i amb l'experiència 

acumulada, hem creat el projecte "Centre d'Interpretació del Temps MUSEU DELS 

NÚVOLS". Es tracta d'un Centre d'Interpretació interactiu, nou i únic al món, dedicat als 

núvols, la Meteorologia i a com afecta el canvi climàtic a la societat en general i a la 

nostra vida diària. 

 

L'edifici de nova construcció, en el qual s'ubicarà el nostre museu, tindrà una imatge 

característica i inusual, serà energèticament sostenible, 100% accessible a persones amb 

diversitats funcionals, ja siguin físiques o sensorials, i incorporarà les ultimes i més 

innovadores tecnologies per a això. 

http://www.aemet.es/es/portada
https://www.fabra.cat/
https://www.iac.es/
https://www.ub.edu/web/portal/ca/
http://www.ecometta.org/MuseodelasNubes/Index.html


No serà un museu a l'ús, sinó també un petit parc d'atraccions, en el qual els nens o 

persones, sense coneixements previs, podran assimilar els conceptes més complexos de 

forma senzilla mitjançant experiències individuals, en família o grupals. 

Serà un centre de coneixement, experimentació i investigació, gràcies al seu futur 

departament de I + D + I en constant evolució, que desenvoluparà nous projectes per 

després implementar-los en les seves instal·lacions. 

 

En aquesta etapa del projecte iniciem la recerca de socis, patrocinadors, inversors, 

empresaris, i per què no? "Mecenes", que comparteixin els nostres valors, esperit 

emprenedor i visió diferenciadora, que ens ajudin a materialitzar aquest somni creant 

les fortaleses, sinergies i avantatges competitius derivats de la unió amb un bon business 

partner. 

 

Si desitgen obtenir més informació sobre el projecte no dubtin en contactar amb 

nosaltres a través del correu: ecomettaorg@gmail.com 

 

Sense més que afegir, quedo atent a la seva resposta. 

 

Atentament: 

 

Enrique Sánchez – President – Fundador 

 
Associació Ecometta 

C/Atlántida, 41  

08913 Badalona, Barcelona (España) 
Mòbil: +34 608 525 021 

www.ecometta.org 

ecomettaorg@gmail.com 

 

Secció meteorològica 

www.eltiempodelosaficionados.com 

eltempsdelaficionat@hotmail.com 

www.museodelasnubes.es 
 

 

http://www.ecometta.org/
mailto:ecomettaorg@gmail.com
http://www.eltiempodelosaficionados.com/
mailto:eltempsdelaficionat@hotmail.com
file:///C:/Users/usuario/Desktop/PROYECTO/www.museodelasnubes.es

