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El carrer d'Eduard Fontsere

Narcís Rucabado i Franquesa
CEC-SCG

El dia 8 de novembre passat, l'Excm. Ajuntament de Barcelona, dona res
posta al manifest interés de totes les entitats que han proposat aquest nom a
un carrer de la Ciutat, adherint-se a la iniciativa del Centre Excursionista de
Catalunya, de l'Associació de Meteorologia i de la Societat Catalana de
Geografia, filial de l'Institut d'Estudis Catalans, al que fou gran científic Eduard
Fontsere i Riba (1870-1970), com a acte de justícia en recordar i fer home
natge a qui va deixar-nos tants projectes i realitats dins el camp de l'astrofísi
ca, la meteorologia i la sismologiaen complir-se recentment els 125 anys del
seu naixement i els 25 de la seva mort.

Des d' ara el carrer que duia la curiosa nomenclatura de carrer núm. 15, situat
a la part alta de Sant Gervasi, per sobre del Museu de la Ciencia, té el nom d'a
quest barceloní il.lustre.

Lacte de la col-locació de la placa amb el nou nom del carrer,fou presidit
per Jaume Ciurana, regidor del Districte de Sarria-Sant Gervasi. També hi eren
presents altres autoritats municipals, personalitats del món científic i univer
sitari, familiars del doctor Fontsere, veíns i sobretot representants de les Entitats
que en tingueren la iniciativa i d' altres entitats científiques.

El carrer d'Eduard Fontsere, és a l'inici de la falda del Tibidabo, just al peu
de l'Observatori Fabra, un projecte que el 1894 Eduard Fontsere va presentar
a l'Acadernia de Ciencies i que fou inaugurat el 1907, sota el nom amb el qual
el coneixement avui.

Creiem que l'indret és escollit i no desdiu de la personalitat del científic, ja
que queda ubicat entre l'Observatori Fabra, el Museu de la Ciencia i els pave-
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llons de la Universitat i ens ve a recordar el capteniment del Mestre envers els
estudis científics citats en el camp de l'astrofísica, la meteorologia i la sismo-o
logia, la fundació del Servei Meteorologic de Catalunya, l'observatori del Turó
de I'Home, al Montseny i tants d'altres, com també la responsabilitat de fixar
durant molts I'hora oficial de la Ciutat que queda als peus d'aquest carrer.

Donem les gracies a I'Excm. Ajuntament de Barcelona perqué a la fi s'ha
recordat d'un dels seus fills il-lustres, fins ara incomprensiblement negligit.
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El senyor Jaume Ciurana, regidor del districte de Sarria-Sant Gervasi, inaugura l'acte de descobrir la placa que dóna
el nom del doctor Fontsere a un carrer del districte de Sant Gervasi. (Fotografia de Narcís Rucabado)

El senyor Joaquim Gracia adreca unes paraules en representació del Centre Excursionista de Catalunya. (Fotografia
de Narcís Rucabado)
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La placa inaugurada amb el nom del doctor Eduard Fontseré.
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