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Mirant el cel
Registres de la primera estació metereològica de Roses (1928)

Dades arxivístiques del document
CAT AMR 12.2. Fons Família Coll, sèrie 3.10.3. Estació metereològica, Llibreta de
recollida de dades metereològiques, 1928–1958. Castellà, català.
Història arxivística
La família Coll féu donació de l’arxiu familiar l’any 1996, moment en què ingressà a l’AMR
i fou sotmès a diferents operacions de tractament tècnic arxivístic en els anys successius.
La documentació en paper fou tractada pel personal de l’AMR i l’any 2000 per la
historiadora Rosa Lluch, que en féu una classificació provisional. Tanmateix, han estat
nombroses les vicissituds anteriors d’aquesta documentació patrimonial, generada des
del segle XIII. Fonamentalment, cal destacar que l’enllaç matrimonial, a mitjan segle XIX,
de Benet Coll Custou, de Roses, amb Verònica Caritg, de Lliurona, permeté la unió de
dos grans patrimonis agrícoles i, conseqüentment, dels seus respectius arxius.
Contingut
La llibreta que presentem aquest mes recull les dades metereològiques, fonamentalment
pluviomètriques, que l’observador local, Joaquim Coll i de Cendra (15.03.1883-

14.11.1961), recopilà durant una trentena d’anys, entre 1928 i 1958. Aquesta sèrie de
registres metereològics són uns dels primers que de manera seriada i continuada s’han
aplegat històricament a la nostra població.

Dades inicials incloses a la llibreta sobre les característiques de l’estació
metereològica de Roses installada al mas Coll.

Fonamentalment, Joaquim Coll i de Cendra recollia diàriament les dades de pluja
caigudes a l’estació metereològica que installà a la petita torreta que corona el mas Coll,
a tocar la carretera de les Arenes. Aquestes dades eren, posteriorment, resumides en
períodes mensuals i juntament amb unes breus i suscintes observacions dels fets
metereològics més destacables eren trameses primer al Servei Meteorològic de
Catalunya, organisme depenent de la Generalitat de Catalunya, i després de 1939 al
Servicio Meteorológico Nacional, que depenia del Ministerio del Aire.
Context
L’any 1921 la Mancomunitat de Catalunya creà el Servei Meteorològic de Catalunya
(SMC), essent el seu primer director Eduard Fontserè i Riba. Una de les funcions
bàsiques del servei, a banda de la predicció del temps, fou la recopilació i anàlisi de les
dades enviades a través de la telegrafia per part d’observadors voluntaris, com Joaquim
Coll de Cendra, de l’Estat espanyol, així com d’organismes internacionals.

Tarjeta postal amb les dades del mes de juliol de l’any 1936 on hi ha anotat
“Movimiento Nacional”

Des de 1922 el SMC va elaborar una previsió diària del temps publicitada per part de les
oficines de la Mancomunitat arreu del territori català. Al llarg dels seus 17 anys
d’existència féu una tasca científica i de divulgació incesant fins al seu tancament l’any
1939, moment en què el règim franquista suprimí l’organisme i requisà les seves
dependències i tota aquella documentació que havia produit. Com s’ha apuntat en
l’apartat anterior a partir de 1939 qui va continuar realitzant les tasques del SMC el
Servicio Meteorológico Nacional.
El 1983 l’Estat va restituïr a la Generalitat, que havia gestionat l’ens de 1931 a 1939, el
fons documental del SMC que es conserva a l’Institut Cartogràfic de Catalunya.
Més info
Josep Maria Barris Ruset, Roses o la recerca de la zona grisa, Roses, Ajuntament de
Roses, 2008.
Fitxa del fons documental del Serei Meteorològic de Catalunya:
http://www.icc.cat/cat/Home-ICC/Fons-historics-Cartoteca/Fons-documentals

