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Preparar qualsevol itinerari per visitar rellotges de sol resulta fàcil perquè la Societat
Catalana de Gnomònica té un web amb un Inventari dels rellotges de sol dels Päısos

Catalans que conté fotografies, informació, caracteŕıstiques i ubicació de la major part
de rellotges de sol del nostre territori:

http://www.gnomonica.cat/index.php/inventari/inventari-10742

1 Itinerari

Punt de sortida: Plaça Urquinaona.

• Agafem la ĺınia 4 de metro, direcció La Pau fins a l’estació de Barceloneta. Des
d’aquesta estació anem caminant fins al Parc de la Ciutadella. Allà visitem el
rellotge de sol del Jard́ı de l’Umbracle.

• Tornem a agafar el metro a la mateixa estació de Barceloneta, direcció Trinitat

Nova i baixem a l’estació de Passeig de Gràcia. Des d’allà anem caminant fins a
la crüılla Balmes-València per visitar els rellotges de sol de l’Església dels Àngels.

• Tornem caminant a l’estació de Passeig de Gràcia i allà agafem la ĺınia 3, direcció
Trinitat Nova fins a Fontana. Des d’allà anem caminant fins a la Plaça del Sol a
Gràcia per visitar el rellotge de sol que hi ha allà.

2 Rellotge de sol del Jard́ı de l’Umbracle
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És de tipus equatorial esfèric i va ser constrüıt l’any 1902 per J. Ricart i Giral.
És interessant́ıssim des del punt de vista didàctic per entendre bé el funcionament
dels rellotges de sol i té la particularitat de ser fàcilment reprodüıble per alumnes de
qualsevol edat.

El rellotge és una esfera massissa. El pla que passa pel centre d’aquesta esfera i és
paral.lel al pla de l’equador de la Terra talla la superf́ıcie d’aquesta esfera en un cercle
màxim que anomenarem equador d’aquesta esfera. L’hora que marca el rellotge queda
determinada per la intersecció amb aquest equador de la ĺınia divisòria entre l’ombra i
la part il.lumindada de l’esfera. Vegeu l’esquema següent:

Esquema r.s. del Jard́ı de l’Umbracle

3 Quadrants de l’Església de la Mare de Déu dels Àngels

L’Església dels Àngels (carrer Balmes, 78) té quatre rellotges de sol orientats a sud,
oest, nord i est respectivament. Van ser constrüıts l’any 1955 per Ferran Serra. Com
que els gnòmons dels rellotges de sol tradicionals apunten a l’estrella polar i són paral-
lels a l’eix de la Terra, han de ser paral.lels entre ells. Si el gnòmon d’un quadrant
orientat a sud surt de la paret i va cap avall, el d’un quadrant orientat a nord surt de la
paret i va cap amunt (seguint la mateixa direcció). Els dels quadrants orientats a est i
oest són paral.lels a la paret i han d’estar subjectes a aquesta mitjançant algun suport.
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4 Quadrant de la Plaça del Sol

És un rellotge de sol equatorial constrüıt l’any 1986 per J. Camps.
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