
Ahir vàrem lamentar la mort del tresorer de la Societat Catalana de Física, senyor Joan               
Garin Casanovas. En Joan va estudiar física a la Universitat de Barcelona en una època en                
què la universitat estava força massificada i quan, no feia gaire s’havia estrenat l’edifici de               
Pedralbes. La universitat creixia i força estudiants optaven per estudiar física i es             
necessitaven aules grans. En acabar la llicenciatura la seva curiositat per explicar moltes de              
les coses del món físic que havia après, per fer entendre els conceptes més embolicats i,                
també, l’oportunitat de trobar feina en un termini curt de temps el va fer optar per                
l’ensenyament de secundària. Entrà en un centre a La Garriga, mig públic mig privat que               
posteriorment esdevindria un IES, però una bona part de la seva carrera docent la              
desenvolupà a l’Institut Joan Oliver de Sabadell, on a banda de fer classes de física, va                
ocupar també llocs de gestió entre els quals la direcció del centre. Posteriorment va fer el                
salt a l’administració pública ocupant diferents llocs al departament d’Ensenyament fins la            
seva jubilació prematura per la malaltia que finalment l’ha apartat de nosaltres. El Joan              
Garin va ser una persona molt apreciada pels seus companys, es feia estimar, bon              
conversador i, sobretot, molt bon company de taula, amb interessos variats, molts d’ells al              
voltant de la difusió i la promoció de la física, però també de la història de la Ciència i amb                    
aficions molt diverses. Des de fa uns deu anys va entrar a la junta de la Societat Catalana                  
de Física on sempre mostrà un tarannà col·laborador i entusiasta. Promogué el concurs de              
fotos en estudiants de secundària, col·laborà en l’olimpíada de física, i en moltes altres              
activitats de la Societat durant els darrers anys. Una llarga malaltia l’ha fet morir encara               
relativament jove i amb algunes iniciatives al cap. Els seus amics i companys el trobarem a                
faltar. 
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