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També hi podem trobar pàgines web privades o
d’associacions d’arreu del món que recullen abundant informació del món del tema gnomònic i, la
majoria, amb imatges de rellotges de sol.

También podemos encontrar páginas web privadas o
de asociaciones de todo el mundo que recogen
abundante información relacionada con la gnomónica
y, la mayoría, con imágenes de relojes de sol.

El que és difícil de trobar són catàlegs o inventaris de
rellotges de sol i encara menys que tinguin la informació suficient per avaluar correctament el rellotge i
permetre la seva localització exacta per facilitar
l’accés als aficionats per a visitar-los. La poca informació que podem trobar, a més a més, es limita a
àmbits territorials locals.

Lo difícil de encontrar son catálogos o inventarios de
relojes de sol y mucho menos que tengan la información suficiente para evaluar correctamente el reloj y
permitir su localización exacta para facilitar el acceso
a los aficionados a visitarlos. La poca información
que podemos encontrar, además, se limita a ámbitos
territoriales locales.

Portada
Maqueta de rellotge polièdric de 25 cares

Al Centre Mediterrani del Rellotge de Sol, des del
primer moment, ens vàrem fixar com a objectiu
el disposar d’un catàleg de rellotges que contingués
una sèrie de requeriments que enteníem bàsics per
constituir una base de dades àmplia territorialment,
veraç en la informació continguda i fiable en la
localització del rellotge.

En el Centro Mediterráneo del Reloj de Sol, desde el
primer momento, nos fijamos como objetivo disponer
de un catálogo de relojes que contuviera una serie de
requerimientos que entendíamos básicos para
constituir una base de datos amplia territorialmente,
veraz en la información contenida y fiable en la
localización del reloj.

Portada
Can Gari - Argentona (Barcelona)
SUMARI:
Editorial

pàg. 3

Relojes de sol del Castillo de Sant Romualdo

pàg. 4

Així va néixer el catàleg de rellotges que, amb la
publicació de la nova pàgina web la primavera
de l’any 2010, hem posat a l’accés de tots aquells
aficionats a la gnomònica que naveguin per Internet.

Así nació el catálogo de relojes que, con la publicación de la nueva página web en la primavera del
año 2010, hemos puesto al acceso de todos aquellos
aficionados a la gnomónica que naveguen por
Internet.

Las horas Canónicas, los instantes de Dios
en la iglesia medieval

pàg. 12

Sant Hippolyte du Fort: Patrimoni gnomònic

pàg. 15

Els canvis d’horaris i els rellotges de sol

pàg. 20

Rellotges a la vista

pàg. 22

Agenda - Resum d’activitats

pàg. 29

Incorporacions al catàleg del CMRS

pàg. 31

La redacció no es responsabilitza de les opinions manifestades pels col·laboradors.
Tots els drets són reservats. No es permet la reproducció
parcial o total del material publicat sense l’autorització
escrita del Centre Mediterrani del Rellotge de Sol.
La redacción no se responsabiliza de las opiniones
manifestadas por los colaboradores.
Todos los derechos son reservados. No se permite la
reproducción parcial o total del material publicado sin la
autorización escrita del Centro Mediterráneo del Reloj de Sol

Amb el patrocini de :

Actualment, a la base de dades, s’hi poden consultar
més de 3500 referències de la majoria de països
d’Europa i és, juntament amb altres activitats com les
rutes gnomòniques i la publicació de la revista, una
de les prioritats del CMRS i la que dediquem la major
part dels nostres esforços.
Estem molt satisfets de la feina feta fins avui, ho
demostra el número creixent de les visites a la nostra
pàgina web, i animats a seguir per aquest camí que
permet posar a disposició del món de la gnomònica
un catàleg de primer nivell.
Esperem que també vosaltres ho valoreu d’aquesta
manera i, amb les vostres aportacions, ens ajudeu a
seguir incrementant les referències del catàleg.
cmrs@rellotgesdesol-cmrs.org

La Junta Directiva

referencias, principalmente gráficas, de relojes de sol.
La mayoría se encuentran en "blogs" personales y en
páginas que recogen imágenes (Flickr, Picasa, etc.) y
se deben a iniciativas privadas de aficionados a la
fotografía o al paisaje que, normalmente, incluyen
pocos datos relativos a la localización exacta del reloj
y, mucho menos, datos técnicos del cuadrante.

Actualmente, en la base de datos, se pueden consultar más de 3500 referencias de la mayoría de países
de Europa y es, junto con otras actividades como las
rutas gnomónicas y la publicación de la revista, una
de las prioridades del CMRS y a la que dedicamos la
mayor parte de nuestros esfuerzos.
Estamos muy satisfechos del trabajo realizado hasta
hoy, lo demuestra el número creciente de visitas a
nuestra página web, y animados a seguir por este
camino que permite poner a disposición del mundo
de la gnomónica un catálogo de primer nivel.
Esperamos que también vosotros lo valoreis de esta
manera y, con vuestras aportaciones, nos ayudeis a
seguir incrementando las referencias del catálogo.
cmrs@rellotgesdesol-cmrs.org

La Junta Directiva
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En Internet, cada vez es más habitual encontrar

cies, primordialment gràfiques, de rellotges de sol.
La majoria es troben en “blogs” personals i en pàgines que recullen imatges (Flickr, Picasa, etc.) i es
deuen a iniciatives privades d’aficionats a la fotografia
o al paisatge que, normalment, inclouen poques
dades relatives a la localització exacta del rellotge i,
molt menys, a dades tècniques del quadrant.
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A Internet, cada cop és més habitual trobar referèn-
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