Enguany commemorem el
primer centenari del naixement
del paleontòleg colomenc Joan
Vicente Castells amb diversos
actes a la nostra ciutat, entre ells
aquesta exposició que podem
veure al Museu Torre Balldovina
i que porta per títol “Joan Vicente
Castells. L’home de la cartera”.
I és que el recordem així: sempre
amunt i avall amb una cartera a
la mà en la qual hi duia, de ben segur, els darrers escrits
o documents, o llibres sobre alguna de les múltiples
facetes a què es dedicà: geologia, paleontologia,
arqueologia, esperanto, anarquisme…
Joan Vicente fou un home autodidacte i amb una gran
capacitat de treball. Fruit de la seva incansable tasca
de recerca, portada a terme conjuntament amb altres
membres de la Secció d’Estudis del Centre Excursionista
Puigcastellar, sorgiren unes col·leccions d’ítems
arqueològics i de ciències naturals que foren l’origen del
primer Museu Municipal Puig Castellar, del qual el Joan
en va ser el seu director. Posteriorment, quan es creà el
Museu Torre Balldovina, bona part d’aquests materials
passaren a formar part del seu fons museístic.
Com a resultat del seu treball científic i divulgatiu,
gaudim a la ciutat d’altres equipaments, com el Centre
d’Estudis de la Natura del Barcelonès Nord –impulsor de
la celebració d’aquest centenari i cabdal en la recerca i
la difusió de les ciències naturals– i de l’Espai de Recerca
Joan Vicente, ubicat a Ecometròpoli, que ofereix l’arxiu i
la documentació de la seva col·lecció particular.

Lloc
Museu Torre Balldovina
Plaça de Pau Casals, s/n
08922 Santa Coloma de Gramenet
Tel. 93 385 71 42
www.gramenet.cat/museutorreballdovina
Horari
De dimarts a dissabte, de 18 a 20.30 h
Dissabtes, diumenges i festius, d’11 a 14 h
Entrada lliure

Disseny: Ars Satèl:lt

Mostra d’homenatge a Joan Vicente
Castells en el seu centenari

Al Museu Torre Balldovina s’apliquen las mesures
bàsiques sanitàries amb motiu de la Covid-19:
control d’aforament i gel hidroalcohòlic.
És obligatori l’ús de la mascareta.

Joan Vicente Castells
L’home de la cartera

Amb aquesta exposició, així com amb la resta d’actes
organitzats amb motiu del seu centenari, Santa Coloma
de Gramenet ret un molt merescut homenatge a una
persona que, per la seva gran tasca cultural i associativa,
ha estat cabdal a la nostra ciutat.
Núria Parlon i Gil
Alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet

EXPOSICIÓ
16 d’abril - 3 de juliol 2021
Museu Torre Balldovina
Santa Coloma de Gramenet

Santa Coloma Ens Uneix

Santa Coloma Ens Uneix

Joan Vicente Castells
L’home de la cartera
Joan Vicente Castells (1921-2010),
conegut per la seva tasca cultural a
Santa Coloma de Gramenet, dedica
la seva vida a l’estudi de les ciències
naturals i la divulgació de les idees
llibertàries que adopta des de ben jove.
En el marc dels actes per commemorar
el primer centenari del seu naixement,
el Museu Torre Balldovina presenta
aquesta exposició, per recuperar la
seva figura i donar a conèixer la seva
aportació cultural a la ciutat.

ÀMBITS
La crida de la descoberta
Els inicis de l’activitat científica
Monitor de grups infantils i
juvenils
La seva influència humanista perdura
en molts d’aquells components
Una vida de lluita i compromís
Activitat social
La importància de les troballes
Espècies fòssils que duen el seu nom
Centre Excursionista Puigcastellar
Bressol d’activitats culturals
a Santa Coloma

ACTIVITATS ENTORN
DE L’EXPOSICIÓ
PRESENTACIÓ
Divendres 16 d’abril, a les 19 h
Núria Parlon, alcaldessa de
Santa Coloma de Gramenet
Juanjo Gallardo, catedràtic d’Història
Joan Devis, doctor en Biologia Vegetal
CONFERÈNCIES
Dimecres 12 de maig, a les 19 h
“Paleontologia i Canvi Climàtic”
Dimecres 19 de maig, a les 19 h
“Les Grans Extincions i la
Paleontologia”

Museu Municipal
Un lloc on infants i adults
descobreixen les meravelles
de la Natura
Centre d’Estudis de la Natura
del Barcelonès Nord
La continuïtat de l’estudi
de la Història Natural
Centre d’Educació Ambiental
Ecometròpoli
El fons reposa a l’espera de tornar
a lluir el seu esplendor

Tots els actes es celebraran a la Sala d’actes del Museu
Torre Balldovina, amb l’aforament reduït. Per assistir-hi
cal inscriure’s prèviament a:
museutorreballdovina@gramenet.cat
Tel. 93 385 71 42

