AGRAIMENT

Edicio en homenatge al
Dr. Eduard Fontsere i Riba
en motiu del 125e aniversari del seu naixement i el 25e de la seva mort

L'Associacio Catalana de Meteorologia ha volgut celebrar aquesta efemeride,
tot dirigint i organitzant les I Jornades de Meteorologia Eduard Fontsere.
L'edicio d'aquest Ilibre es perque quedi constancia escrita d'aquest homenatge, pero sobretot perque les ponencies que s'exposen siguin utils a la comunitat
d'estudiosos del pals. D'aquesta manera, I'Associacio vol reprendre, ni que sigui
molt modestament, un dels principals objectius del nostre homenatjat: intentar
que l'estudi rigoros de la meteorologia i climatologia, el seu coneixement i la seva
divulgacio sigui compartida, dintre de les possibilitats de cadascun, pel major nombre possible de ciutadans, tant universitaris com aficionats.
Volem mostrar el nostre agraIment a totes les institucions que de manera
molt positiva ban contribuit a fer realitat aquestes Jornades: l'Ajuntament de
Barcelona, la Diputacio de Barcelona, la Generalitat de Catalunya, l'Institut Nacional de Meteorologia, la Universitat de Barcelona i, especialment, a l'Institut d'Estudis Catalans i el Museu de la Ciencia-Fundacio "la Caixa", on es Porten a terme
els actes de les Jornades, i tambe pel fet de costejar, juntament amb la Universitat
de Barcelona, aquest Ilibre.
Tambe cal agrair a I'Ateneu Barcelones la cessio del discurs que el 20 de mare
de 1935 va Ilegir el Dr. Eduard Fontsere a l'Ateneu Barcelones, quan era el seu
president. Malgrat els anys, aquesta obra continua essent una explicacio fresca,
interessant i plenament vigent del cel de Catalunya.

Barcelona , tardor de 1995
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EDUARD FONTSERE I RIBA
(1870 - 1970)

El doctor Eduard Fontsere als 63 ant's.

El doctor Eduard Fontsere als 90 ant's.

El doctor Eduard Fontscrc als 72 am s.

El doctor Eduard Fontsere als 100 anys.
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Reproduim a continuacio, en facsimil, el discurs que tea llegir Eduard Fontsere, coma president de l Ateneu
Barcelones, el dia 20 de mar( de 1935 en la sessio inaugural de curs d'aquesta entitat.
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