REIAL ACADÈMIA DE CIÈNCIES I ARTS DE BARCELONA
Inventari Fons E. Fontserè

Inventari del fons documental Eduard Fontserè i Riba

Eduard FONTSERÈ I RIBA
(Barcelona, 1.3.1870 - Barcelona, 18.9.1970)

Les carpetes i la divisió en temes segueix la original realitzada per Eduard Fontserè,
tan pel que fa al contingut com al títol de l’apartat.
La documentació dins de cada carpeta inclou una breu descripció: títol i autor, l’any
si es coneix, i la signatura topogràfica corresponen Ex. [Font 1, 4-2(14)]
A més a més de la part d’arxiu també va fer donació d’una part de la seva biblioteca
(monografies, separates etc.)

CARPETA: Observacions, apunts, esborranys, cartes, fotos etc.
[Font 1, 4-2 (14)]
- Observacions de Novellas i Llorens de les Leonides i Andromeides (22 novembre
1897)
- “Resumen de las observaciones de Venus del Sr. Novellas desde 7 enero a 16 febrero
1897”
- Observacions, dibuixos de Venus any 1897 [Fontserè]
- Observacions, dibuixos de Venus any 1897 [F. Novellas Roig]
- Dades recollides Actinòmetre/fotòmetre 28 de maig 1900 Barcelona
- “Reticulado de E. Fontseré para la determinación gráfica de las coordenadas
heliográficas”
- “Estadísticas solar agosto 1891” (esborranys)
- “Estadísticas solar septiembre 1891” (esborranys)
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- “Estadísticas solar octubre, noviembre y diciembre 1891, proyecciones por J. Comas”
- “Observaciones de Venus, Julio-septiembre 1897, elongación matutina”. [Fontseré]
- “Eclipse total de luna 15 noviembre 1891. Eclipse anular de sol 17 junio 1890 parcial
en Barcelona observado por José Comas y Eduardo Fontseré” [conté foto eclipse solar,
J. Comas]
- “Observaciones meteorológicas especialmente barométrica” (1890)
- “Estudios lunares”, dibuixos observacions lunars 1890-91
- “Fotografia de figuras modales obtenidas en las clases prácticas de física superior”.
Universitat de Barcelona. Professor Dr. Lozano (1890)
- “Pequeñas cartas de grupos estelares” (1890)
- “Fotografia de Saturn, J. Comas y Solá”. Barcelona [s.d.]
- “Curiosidades meteorológicas” (observacions, dibuixos)
- “Cometas y meteoros cósmicos”, (nit 9-10 agost 1891, Barcelona, Dibuix observació
del Cometa Borrely l’any 1903)
- Estadística solar 1891 (esborranys)
- Fotografia de taca solar 8 agost 1893. J. Comas
- Observacions de venus any gener-març 1897 (dibuixos)
- “Tabla de aberración diurna para los pasos meridianos de Barcelona” [189-?]

CARPETA: Servei horari RACAB, Rellotges, observació de
cronómetres, Observatori de la RACAB
[Font 1, 4-2 (16)]
Servei horari de la RACAB
- Informes de l’estat dels rellotges del servei horari:
“Reloj de la Boqueria” (1911) (Rellotger José Besses)
“Reloj del cementerio del Este” (1911) (Rellotger José Besses)
“Reloj Asilo Durán” [191-?] (Rellotger A. Juillard)
“Reloj Estació de Sarrià” [191-?] (Rellotger A. Juillard)
“Reloj parroquial de la Bonanova” (1911) (Rellotger A. Juillard)
“Reloj de la Universidad de Barcelona” (1991) (Rellotger A. Juillard)
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- Correspondència amb Institucions relacionades amb el servei horari:
Diputació provincial de Barcelona (1911)
Audiencia territorial de Barcelona (191-?)
Casa provincial de Caridad de Bracelona (1911)
Banco de Barcelona (1911)
Internado de las Escuelas Pías de Sarriá (1911)
Prisión celular de Barcelona (1911)
Esglesia de Santa Maria Mar (1911)
Univesitat de Barcelona (1911)
- Llistat de rellotges presents a Barcelona i pobles veïns.
- Carta sobre el contracte de conservació dels rellotges del municipi (Barcelona).
Ajuntament de Barcelona (1911) + informes manuscrits sobre l’estat dels rellotges.
- Lligall amb títol “servicio horario”: Correspondència, plànols barcelona amb ubicació
de rellotges del servei horari, retalls de premsa, servei horari a Blanes.
- També trobem Retalls de premsa em relació al servei horari.
Observatori de la RACAB
- Situació i material de l’Observatori de l’Acadèmia 1896 (RACAB)
Informes, pressupostos, compra instruments, compra estació meteorològica
- Model de fulles de registre de dades en blanc (Observatori RACAB)
- Observació de cronòmetres
Correspondència amb proveïdors d’aparells. (Casa Rosell, Biosca, Basso y
Alsina, Corrons.)

CARPETA: Associacions i Institucions. Documentació i
correspondència
[Font 1, 4-2 (15)]
- Sociedad geográfica de Barcelona (1895-1897),
(E. Fontseré fou membre de la Junta directiva d’aquesta entitat)
-Pagament quotes
-Convocatòries de reunions

- Ajuntament de Barcelona. Junta de Ciències Naturals.
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- Asociación Española para el Progreso de las Ciencias
- Comunicats de congressos (saragossa 1908, valencia 1909, valencia 1910)
- Full d’adhesió (1908)
- Butlleta de participació/invitació (Congrés de Saragossa, 1908, Congrés de
Valencia 1909. sense validar)
- Pagament quotes (1914)
- Estatutos reglamento y programa del congreso de Zaragoza (imprès) [65, 5-3]
- Ateneu Barcelonés
- Estatutos del Ateneo Barcelones, 1891 (imprès) [leg. 147/19]
- Butlletes de pagament quotes (1895, 1896, 1897)
- Designació de càrrecs de E. Fontserè a l’Ateneu
- Observatorio del Ebro
- Correspondència, 9 agost 1910
- Observatorio de San Fernando
- Correspondència, 14 juny 1900
- Observatorio de Cartuja (Granada)
- Correspondència, 15 juliol 1903
- 2 fotografies [Arxiu fotogràfic, 00203, 00204]
- Deutsche Schule (Barcelona)
- Butlletes de pagament quotes
- Cursos para obreros pensionados por el gobierno para el extranjero
- Bureau central météorologique (França)
-Correspondència, 29 agost 1893

CARPETA: Servicio meteorológico español : correspondència,
apunts, impressos
[Font 1, 4-2 (11)]
- Correspondència diversa. José Galbis Rodríguez, Rafael Álvarez Sereix
- Proyecto de radiogramas españoles de información meteorológica
- Telegramas meteorológicos
- Esborranys correspondència, dades meteorològiques (1916)
- Models de registres de recollides de dades meteorològiques
- Observatorio central meteorológico. Aerología
- Intrucciones para el servicio telegráfico / José Galbis Rodríguez (imprés)
[leg. 21/3bis]
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CARPETA: - “La rotación solar 1893 : tesis doctoral”
[Font 1, 4-2 (13)]
- Tesis doctoral (1893). “La rotación solar”. Manuscrit i esborranys

CARPETA: Oposicions, cartes, apunts, etc, referents a les
oposicions del Dr. Fontseré
[Font, 1, 4-2 (12)]
- Oposicions a la càtedra de geodesia de Barcelona (1896)
- Oposicions de geometria descriptiva (Saragossa, 1898)
- Oposicions a la càtedra de Cosmografia i física del globus (1896)
- Oposicions a la càtedra de geodesia de Barcelona (1899)
- Correspondència referent a convocatòries a oposicions

ALTRES
- Llibre d’adreces del Dr. Fontserè [Font 1, 4-2 (17)]
- Papers trobats entre llibres. Correspondència, esborranys de cartes
[Font 1, 5-1, Caixa 5]
- Mapes manuscrits
- Carta hipsométrica segons el mapa d’en Brossa [Font 1, 5, Caixa 4/39]
- Cartes de precipitacions [Font 1, 5-1]
Documentació de Eduardo Fontserè Mestre (Oncle de E. Fontserè i Riba)

- La Gimnesia aguas potables de Palma de Mallorca : Correspondencia 1881-1889
[Font 2-6-1 (2)]
- La Gimnesiana aguas potables de Palma de Mallorca
[Font 2, 5-1 (22-26) – Font 2, 6-1 (1)]
- La Gimnesiana aguas potables de Palma de Mallorca : condiciones facultativas y
presupuesto [Manuscrit] [Font 2, 5-1 (14-15)]
- La Gimnesiana aguas potables de Palma de Mallorca : proyecto de alumbrado …
[Manuscrit] [Font 2, 5-1 (12-13)]
- La Gimnesiana aguas potables de Palma de Mallorca : sección económica especial …
[Manuscrit] [Font 2, 6-1 (4-6)]
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