
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

E D I T O R I A L

SUMARI:

SCAPHE
Revista del Centre Mediterrani del Rellotge 
de Sol
Número 8 –Hivern / Invierno 2012                                    
Preu: 20€ (Espanya) – 30€ (Estranger) 

Editada per:
CENTRE MEDITERRANI DEL 
RELLOTGE DE SOL
Rambla Camp de l’Aigua, 5 3r. 2a.
08540 CENTELLES (Barcelona)
Tel./Fax: 93.881.11.52
www.rellotgesdesol-cmrs.org
cmrs@rellotgesdesol-cmrs.org

Recepció articles / Recepción artículos:
Rambla Camp de l’Aigua, 5 3r. 2a.
08540 CENTELLES (Barcelona)
scaphe@rellotgesdesol-cmrs.org
  
REDACCIÓ:
Director:
Bartomeu Torres Ruiz
btorres@rellotgesdesol-cmrs.org

Consell de Redacció / Consejo de Redacción:
Montserrat Mateu
Teresa Termes Ferré
Lluís Duran Sallent
Santi Moret Abril

Maquetació / Maquetación:
Lluís Duran
Retocs digitals / Retoques digitales
Lluís Duran

Dipòsit Legal:  GI-448-2008

Imprimeix / Imprime:
ARTYPLAN
Sagrada Família, 7
08500 VIC (Barcelona)

R
S..

. M

C

C E N T R E  M E D I T E R R A N I
D E L  R E L L O T G E  D E  S O L

3          2

Editorial                         pàg. 3

Rellotge de sol horitzontal a Granollers                        pàg. 4

Història d’un rellotge de sol de vitrall a Lloret de Mar           pàg. 8                                          

Tempus Fugit                                                                    pàg. 11

Escaphes, als museus                                                     pàg. 12

Rellotges de sol de rajola vidrada                                  pàg. 13

Relojes de sol de baldosas vidriadas                             pàg. 16

La filatelia y la gnomónica VII                                         pàg. 18

De molins, moliners i rellotges de sol                            pàg. 20

Ruta pel Girones i La Selva                                             pàg. 24

Agenda - Resum d’activitats                                           pàg. 28

Incorporacions al catàleg del CMRS                              pàg. 31

             

J

S
C

A
P

H
E

 8

S
C

A
P

H
E

 8

La Junta DirectivaLa Junta Directiva

Amb el patrocini de :

Portada
Can Santi i Montse. Lloret de Mar

Estem vivint èpoques difícils. La crisi econòmi-
ca que ens envolta fa que, molt sovint, haguem 
de canviar l’ordre de les nostres prioritats.

No és el millor moment per totes aquelles activi-
tats que barregen l’oci i la cultura. Costa 
d’arribar a fi de mes, no hi ha diners públics i, en 
conseqüència, es retallen o anul·len les ja minses 
subvencions i així és molt difícil tirar endavant un 
projecte minoritari com el dedicat al món dels 
rellotges de sol.

És el moment de resistir i intentar sobreviure als 
actuals temps.

Des del Centre Mediterrani del Rellotge de Sol, 
volem enviar un missatge d’optimisme. Són 
temps complicats, on serà difícil créixer, segura-
ment haurem de renunciar a projectes de promo-
ció de la gnomònica que ens feien molta il·lusió, 
però resistirem.

El patrimoni de rellotges existeix i creix i la nostra 
dedicació passarà per accions més modestes 
però seguirà sent-hi.

No és el moment de deixar-nos anar, ben al 
contrari, és l’hora d’unificar esforços per subsis-
tir i, un cop passada la crisi, sortir-ne més enfor-
tits per continuar treballant per allò que ens 
apassiona: Els rellotges de sol.

En un altre ordre de coses, el número que teniu a 
les mans és l’únic que, per raons logístiques, es 
publicarà aquest any 2012. Esperem que el tema 
sigui temporal i que l’any proper es pugui repren-
dre la cadència de publicació semestral.

Estamos viviendo épocas difíciles. La crisis 
económica que nos rodea hace que, muy a 
menudo, tengamos que cambiar el orden de 
nuestras prioridades.

No es el mejor momento para todas aquellas 
actividades que mezclan ocio y cultura. Cuesta 
llegar a fin de mes, no hay dinero público y, en 
consecuencia, se recortan o anulan las ya 
exiguas subvenciones y así es muy difícil sacar 
adelante un proyecto minoritario como el dedi-
cado al mundo de los relojes de sol.

Es el momento de resistir e intentar sobrevivir a 
los actuales tiempos.

Desde el Centro Mediterráneo del Reloj de Sol, 
queremos enviar un mensaje de optimismo. Son 
tiempos complicados, donde será difícil crecer, 
seguramente tendremos que renunciar a proyec-
tos de promoción de la gnomónica que nos 
hacían mucha ilusión, pero resistiremos.

El patrimonio de relojes existe y crece y nuestra 
dedicación pasará por acciones más modestas 
pero seguirá existiendo.

No es el momento de dejarnos ir, al contrario, es 
la hora de unificar esfuerzos para subsistir y, una 
vez pasada la crisis, salir más fortalecidos para 
continuar trabajando por aquello que nos apa-
siona: Los relojes de sol.

En otro orden de cosas, el número que tenéis en 
vuestras manos es el único que, por razones 
logísticas, se publicará este año 2012. Espera-
mos que el tema sea temporal y que el año 
próximo se pueda retomar la cadencia de publi-
cación semestral.


