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Enguany celebrem el cent vint-i-cinque aniversari del naixement del doctor
Eduard Fontsere i tambe el vint-i-cinque aniversari de la seva mort. Bona part de
la llarga vida d'aquest eminent cientific, mort a cent anys, transcorre dedicada a
1'estudi de l'atmosfera. De la categoria professional i del rigor cientific del doctor
Fontsere, n'es un bon exponent la seva gran obra meteorologica, feta a la Granja
Agricola Experimental, la Junta de Ciencies Naturals del Parc, la Universitat, la
Societat Astronomica, l'Estacio Aerologica, la Reial Academia de Ciencies i Arts,
en la qual fou director del Servei Horan i de la Seccio de Meteorologia i Sismolo-
gia de l'Observatori Fabra, l'Institut d'Estudis Catalans, el Centre Excursionista
de Catalunya, l'Ateneu Barcelones, del qual fou president, i, especialment, del
Servei Meteorologic de Catalunya que crew i dirigi.

Quan el mart d'enguany uns quants meteorolegs ens adonarem que 1'aniver-
sari del doctor Fontsere podia passar completament desapercebut, ens ferem el
ferm proposit d'aconseguir retre-li un homenatge i, cosa que creiem mes impor-
tant, de projectar la seva obra i 1'esperit cientific que li va permetre de realitzar-la.
Es a dir, set els catalitzadors d'un acte que tingues el resso que aquest prohom es
mereix.

Per aixo ens posarem en contacte amb algunes de les institucions catalanes
mes representatives per mirar de coorganitzar un homenatge tots plegats: l'Ajun-
tament de Barcelona, l'Ateneu Barcelones, la Diputacio de Barcelona, la Genera-
litat de Catalunya, l'Institut d'Estudis Catalans, l'Institut Nacional de Meteorolo-
gia, el Museu de la Ciencia, la Reial Academia de Ciencies i Arts i la Universitat de
Barcelona. Tot i el poc temps de que disposavem per emprendre una accio d'aquesta
envergadura, el bon acolliment obtingut de la majoria d'aquestes institucions ens
anima a tirar endavant ambdos objectius, ben clars: retre un homenatge instituci-
onal a qui ha estat el pare de la meteorologia catalana i organitzar les primeres
jornades meteorologiques sota el seu nom.

Per portar a terme aquestes Jornades, s'ha constituIt l'Associacio Catalana de
Meteorologia, que es oberta tant als professionals, estudiants i cientifics com als
aficionats a la meteorologia i a la climatologia. El seu principal objectiu es aconse-
guir un punt de trobada que propicii als qui es mouen en aquests camps d'inter-
canviar-se informacio de la millor manera possible, a fi de coneixer i donar a co-
neixer mes be l'atmosfera i els fenomens meteorologics que ens afecten mes.

La targeta de presentacio de l'Associacio Catalana de Meteorologia son aquestes
Jornades. Per aixo ens plau agrair la col•Iaboracio a totes les institucions que han
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volgut coorganitzar-les amb nosaltres . Tambe manifestem el nostre agralment als

ponents i als qui signen escrits laudatoris.

Aquest llibre, resum de les Jornades, es una prova evident que la tasca feta

fins ara va per bon cami. A mes, ja hi ha interessants propostes, com per exemple

fer una exposicio sobre el Servei Meteorologic de Catalunya (1921-1939).

L'Associacio Catalana de Meteorologia tambe celebra 1'homenatge al doctor

Fontsere que paral • lelament fa el Centre Excursionista de Catalunya . Entre altres

acres, hi ha la col•locacio d'una placa a l'observatori del turn de l'Home, al Montseny,

per deixar constancia que va set una iniciativa d'ell.

Per fi, l'Associacio tambe desitja que aquestes Jornades tinguin continuitat i

una transcendencia profitosa al si de la petita comunitat dels qui viuen la meteo-

rologia com a professionals o aficionats.
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