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EDITORIAL

Nous reptes

Passada la celebració de l’any del cen-

tenari del naixement d’en Joan Vicente

Castells (1921-2010), encetem nous rep-

tes que tant l’empremta de Joan, com la

dels amics i col·laboradors, van deixar

traçats en la seva trajectòria al costat

del Centre d’Estudis.

En col·laboració amb la cooperativa

Abacus, el Museu Torre Balldovina i

l’Ajuntament de Santa Coloma de Gra-

menet, aquest 2022 hem convocat el “I

Premi Joan Vicente Castells als treballs

de recerca en l’àmbit de les Ciències“,

dirigit als alumnes de 2n de batxillerat

dels instituts de la ciutat. Amb aquest

premi volem afegir el nostre petit gra de

sorra a l’expansió de la recerca i estudi

de les Ciències en la nostra ciutat.

Sense deixar de ressaltar la importàn-

cia de la consolidació d’aquest Premi,

reiniciem de nou la campanya per a la

creació d’un espai museístic de Ciències

Naturals a la nostra ciutat. Aquest pro-

jecte esdevé fill de l’iniciat l’any 1990

amb la recollida de més de 500 sig-

natures d’importants entitats i cientí-

fics de l’època. És, tanmateix, la con-

seqüència lògica a 9 anys de treballs

(2012-2021), de classificació, determina-

ció i arxiu de més de 23.000 registres

de materials recollits al llarg de 70 anys

d’activitat científica, i de la cataloga-

ció de més de 12.000 documents biblio-

gràfics (llibres, revistes científiques, se-

parates, fotocòpies, ...). Documenta-

ció i materials que es poden consultar

en el nostre fons documental en línia

(https://fonsdocumental.cenbn.cat)

La nostra ciutat es mereix tenir un es-

pai museístic digne per aquest volum

de materials i documentació. Visitable,

per escoles, instituts i públic en gene-

ral. Interactiu, on es puguin celebrar

conferències, tallers i exposicions. Dinà-

mic, per acceptar els reptes que les no-

ves tecnologies demanen. Engrescador,

pel desenvolupament de nous científics i

amants de la Natura. Compromès, amb

l’emergència climàtica que vivim i, so-

bretot viu, amb una evolució continua.

Un nou espai que honori la nostra ciu-

tat i els seus habitants passats, presents

i futurs. Que generi atracció en les po-

blacions veïnes per visitar-nos i gaudir

d’una ciutat cada cop més humana, so-

lidària i sostenible.
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