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Estem vivint èpoques difícils. La crisi econòmica que ens envolta fa que, molt sovint, haguem
de canviar l’ordre de les nostres prioritats.
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És el moment de resistir i intentar sobreviure als
actuals temps.
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Des del Centre Mediterrani del Rellotge de Sol,
volem enviar un missatge d’optimisme. Són
temps complicats, on serà difícil créixer, segurament haurem de renunciar a projectes de promoció 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 subsistir i, un cop passada la crisi, sortir-ne més enfortits 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 reprendre la cadència de publicació semestral.

La Junta Directiva

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 dedicado 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 proyectos 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 apasiona: 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. Esperamos que el tema sea temporal y que el año
próximo se pueda retomar la cadencia de publicación semestral.
La Junta Directiva
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No és el millor moment per totes aquelles activitats 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.

Estamos viviendo épocas difíciles. La crisis
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