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EDITORIAL
DELS NOUS TEMPS I NOUS REPTES
El Centre es va constituir l'any 1985, és a dir, aviat farà 30 anys del seu naixement
format en els seus inicis per un grup de col·laboradors de l'antic Museu de la Ciutat
dirigits per en Joan Vicente.
Ara fa quatre anys que ens va deixar en Joan Vicente, motor fonamental del nostre
Centre i gran investigador de les ciències humanes i naturals. El repte dels nous
temps ha estat col·locar de nou l'associació en el punt on ell sempre l'havia
mantingut: capdavantera en l'estudi del medi natural i social, i sempre
col·laboradora amb les reivindicacions per les quals el nostre poble, sovint
maltractat, ha lluitat.
La nova junta, dirigida actualment per Roser Vicente (filla d'en Joan), ha treballat
perquè totes i cadascuna de les activitats siguin un referent en la ciutat. Hem
publicat anualment el nostre butlletí científic, mantenim l'intercanvi de
publicacions amb 130 entitats (Universitats, Centres d'Investigació, Associacions
Naturalistes, Museus, ...), preparem nombrosos tallers de ciències naturals,
participem en fires o exposicions i acompanyem visites als entorns naturals més
propers, com ara al Parc Fluvial del Besòs i al Parc de la Serralada de Marina.
Col·laborem amb l'Ajuntament en el Centre d'Educació Ambiental Ecometròpoli,
on hi ha instal·lat el Centre de Recerca Joan Vicente Castells i dipositat part del
nostre fons documental (bibliografia i materials).
Hem realitzat col·laboracions amb altres entitats naturalistes de poblacions veïnes
(Badalona - ALOC, Montcada i Reixac - Museu de la Ciutat, Premià de Mar
AECC).
En l'àmbit de les noves tecnologies i amb la col·laboració de la cooperativa de
treballadors d'informàtica COOPUX hem desenvolupat el portal a Internet del
Centre (http://www.cenbn.cat) posant a l'abast dels investigadors i públic en
general el nostre fons documental (http://fonsdocumental.cenbn.cat), format per
més de 25.000 documents bibliogràfics i que es poden sol·licitar per consultar.
Alhora també disposem de correu corporatiu que podem oferir als nostres socis
(usuari@cenbn.cat).
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Hem realitzat diversos treballs per a les administracions públiques (Ajuntament,
Diputació, Instituts, Parc de la Serralada de Marina, Parc Fluvial del Besòs) que
ens han permès recaptar diners per diverses tasques, com ara editar les nostres
publicacions o l'adaptació a les noves tecnologies.
En aquests temps de crisi generalitzada, tant econòmica com de valors socials i
democràtics segrestats pels grans grups de poder, el Centre d'Estudis aposta per la
solidaritat i l'ajuda mútua, la fermesa en la defensa de la natura i l'humanisme com
l'únic medi de tornar l'harmonia als éssers vius. Fem recerca científica, col·laborem
amb entitats públiques i organitzacions sense ànim de lucre, aportem bibliografia,
documents històrics, materials científics (fòssils, roques, llavors, minerals, ...)
Creiem en la nostra tasca i ens esforcem per complir-la tal com en Joan li
agradaria. Si no arribem més enllà, és per manca de coneixements i temps, però no
ens posem límits. Tot és possible si la nostra i la vostra voluntat treballen
conjuntament.
Salutacions
CENBN
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