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EDITORIAL

Joan Vicente Castells una
vida de lluita i compromís

Estem convençuts que, malgrat la di-
fícil etapa que ens toca viure: pandè-
mia, canvi climàtic, crisi social i eco-
nòmica galopant..., calia tirar endavant
amb l’organització dels actes commemo-
ratius del centenari d’en Joan Vicente
Castells.

La gent que vam treballar al seu costat
al llarg de la seva dilatada vida cientí-
fica i humanística, ens veiem impulsats
per un agraïment enorme a la seva tas-
ca, reconeguda tant a la nostra ciutat,
com a molts altres llocs de la península
i l’estranger.

En endinsar-nos en la seva vida com-
proven que no li va ser gens fàcil, amb
èpoques de gran angoixa, com ara l’exili
l’any 1.939, la presó l’any 1.955, les llui-
tes compartides amb els seus companys
de l’editorial Regina on treballava, mo-
ments de gran altura ètica i moral; amb
temps on la seva tasca científica en l’àm-
bit de la paleobotànica principalment,
però també en l’arqueologia, la museís-
tica, ... i sobretot en la generació de bi-
blioteques en aquells llocs on hi parava,

feia lluir el seu entusiasme en l’espècie
humana.

Als socis i amics del Centre ens ha dei-
xat una tasca pràcticament inabastable.
Gràcies a la dedicació de la seva filla Ro-
ser al llegat del pare, hem pogut recu-
perar llibres, articles, materials paleon-
tològics i bibliogràfics que portem tre-
ballant des del seu traspàs l’any 2010.

La possibilitat que ens ofereix avui en
dia la tecnologia, ha esdevingut un aliat
inesperat de la seva obra. Més de 10.000
reculls bibliogràfics, més de 20.000 mos-
tres de fòssils, malacologia, botànica,
arqueologia, ... s’estan incorporant a
una base de dades que serà consulta-
ble en línia, i de ben segur farà que la
ciutat de Santa Coloma de Gramenet,
es faci un lloc entre les ciutats pioneres
en conservar la memòria dels seus habi-
tants il·lustres.

Volem donar les gràcies especialment a
tots el socis i sòcies que amb el seu su-
port econòmic estan permeten aquesta
tasca de recopilació de materials i bibli-
ografia, també als amics i amigues que
ens segueixen i animen a continuar.

Tot això no seria possible sense l’ajuda

1



del consistori de Santa Coloma de Gra-
menet, que va posar a la nostra dispo-
sició el local que ocupem actualment al
carrer Sant Josep Oriol i que, posterior-
ment, ens ha permès continuar la nostra
tasca en el Centre d’Educació Ambien-
tal Ecometròpoli, on disposem d’un es-
pai denominat encertadament Espai de
Recerca Joan Vicente Castells.

Aquest 2021 serà un any de celebraci-
ons per a nosaltres. Amb l’edició d’a-

quest butlletí extraordinari que teniu a
les mans, i una exposició que tindrà lloc
en el museu Torre Balldovina els mesos
d’abril i maig. A banda conferències ci-
entífiques, tallers per a infants, ... i la
nostra proposta estrella: la creació d’un
espai museístic on exposar els principals
materials de ciències naturals dipositats
al Centre, entre els quals destacaríem el
grup de fòssils trobats a la nostra ciutat
que van ser determinants per aclarir el
passat geològic de la conca del Besòs.
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