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Des de ben antic la humanitat ha estat 
sotmesa a diversos tipus de perill, des de 
catàstrofes naturals a accidents 

provocats per l’activitat humana. 
“PERILL! Salvats per la tecnologia” és 
una gran exposició de 1.000 m² que 
mostra com la tecnologia ens ajuda en la 
prevenció de riscos, accidents i 
desastres. 

L’objectiu de la mostra és donar a 
conèixer els mecanismes, les actituds i 

els avenços tecnològics en l’àmbit de la 
prevenció de riscos, a través 
d’interactius, maquetes, objectes 
històrics i material audiovisual. 
Comprendre els errors comesos en el 
passat ens ajuda a preveure o minimitzar 

riscos en el present. 

Els àmbits de la mostra són: 

 Desastres naturals 

 Incendis 

 El factor humà 

 Desastres industrials 

 Transport 

 

SOS la ciencia de prevenir = the science 
of prevention : catálogo de la 
exposición : [del 1 de diciembre de 2015 

hasta enero de 2017] / exposición 
producida por el Parque de las Ciencias 
y DASA, Museo Alemán de la Salud en el 
Trabajo y la Indústria, Dortmund ; 
comisarios José Millán y Ernesto Páramo 
 

 
 

Parla d’aquestes belles cases amb aire de 
petits castells. Però, quines històries 
expliquen? Quin futur reservarà per a 
aquelles que ja no es poden mantenir? 

La jornada d’estudi sobre Industrial 
Homes, que va tenir lloc el 3 d’octubre 
de 2014 al Château Mondron, va ser 
l’oportunitat de fer un recorregut 
especialment informatiu a Valònia, 
Brussel·les i Flandes, que també 

abordava la seva dimensió europea, fins 
i tot més enllà. Paral·lelament als 
nombrosos estudis de casos presentats, 
cada col·laborador ha enriquit la seva 
anàlisi de les reflexions metodològiques 
i tipològiques que obren el camí cap a 

una infinitat de noves pistes 
d'investigació. 
 

Une Nouvelle vie pour les châteaux 
d'industriels : sauvegarder et réaffecter 
ces lieux de mémoire : actes de la 
journée d'étude sur les demeures 

patronales industrielles organisée dans 
le cadre du château Mondron à Jumet 
(Charleroi) le 3 octobre 2014 / Anne-
Catherine Bioul (dir.) 
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Eduard Martínez Hernández va néixer a 
Barcelona fa 45 anys però amb pocs 

anys va anar a viure a Terrassa. Des de fa 
14 anys viu a Vacarisses amb la seva 
família, la Cèlia, la Maria i l’Àngels. 

És Animador Sociocultural i des de fa 20 
anys treballa com mestre de taller a la 
secció de Formació Laboral de l’escola 
L’Heura del Vallès a Terrassa. 

És fill i nét d’una família de tradició 
ferroviària, segurament és la causa de 
portar tota la vida gaudint de 

col·leccionar objectes i documents 
relacionats amb el ferrocarril. Afeccionat 
a la fotografia de qualsevol cosa que 
tingui relació amb el món del ferrocarril i 
la natura. Però sobretot és un gran 
apassionat del Patrimoni Industrial en 

general i Ferroviari en particular 
intentant buscar sempre una basant 
social d’aquest patrimoni. 

És soci i membre de la Junta del Club 
Ferroviari de Terrassa com a responsable 
de la vocalia d’activitats. És membre 
fundador i President de de l’Associació 
per la Preservació de la Colònia 

Ferroviària de Sant Vicenç de Calders (El 
Vendrell) a Tarragona. 

Col·laborador de la revista “El Terme” de 
Vacarisses, al Periòdic informatiu “El 
Brogit” de Castellbell i el Vilar”  i del 
Butlletí informatiu del Club Ferroviari de 
Terrassa. Des de fa dos anys escriu 
articles al seu bloc “Divulgando Historias 

de Patrimonio Ferroviario”. 

 

Vacarisses : un poble amb dues 
estacions de ferrocarril / Eduard 

Martínez Hernández 

 

Sumari: 
Pròleg, de Pep Barbal Badia 
1.  L’urani de Franco de les mines de 
Castell. Breu repàs històric de la minera a 
la Vall Fosca (1940-1970), d’Eva Perisé 

Farrero 
2. Breu pinzellada de la geologia de la 
Vall Fosca, de Marc Campeny Crego i 
altres 
3. El perquè de l’urani de la mina Eureka, 
de Montgarri Castillo i Oliver, i altres 

4. Els minerals de la mina Eureka: 
descripció, de Joan Abella i Creus i altres 
5. Breu història sobre el descobriment de 
l’abellaïta, la primera nova espècie 
mineral descoberta a Catalunya, de Jordi 
Ibáñez Insa i altres. 

6.  La mina Eureka al segle XXI, un 
patrimoni que cal preservar, de Pura 
Alfonso Abella, Josep M. Mata Perelló 

Mineria a la Vall Fosca : les mines de 
Castell : de l'urani de Franco al 
descobriment de l'abellaïta / Eva Perisé 
Farrero [i altres] 
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Una Història de Terrassa és la síntesi de 
totes les recerques, investigacions i 

aportacions historiogràfiques fetes pels 
diferents historiadors i historiadores 
locals i aquelles persones de la ciutat que 
són estudioses dels temes històrics en els 
últims trenta anys. Una història local, 
però no pas localista, que interrelaciona 

els fets històrics municipals amb els grans 
esdeveniments del nostre país i del món. 

El coordinador de l’obra ha estat el 
Doctor i professor d’Història 
Contemporània Manuel Márquez 
Berrocal, qui també ha elaborat una part 
del llibre. La resta d’autors i autores són 
l’Ismael Almazán Fernández; el Jan 

Brugueras i Torrella; el Domènec Ferran i 
Gómez; el Marc Ferrer Murillo; la M. 
Gemma Garcia Llinares; el Josep Lluís 
Lacueva; l’Ana Belén Mesa Arqués; 
l’Antonio Abel Moro García; el Bernat 
Pizà i Castella; la Teresa Rodríguez 

Herrerías, el Vicenç Ruiz Gómez; el Joan 
Soler Jiménez; el Marcel Taló Martí i 
l’Anna Vila Gestí. Amb la col·laboració 
tècnica de Gemma Elias; Marina 
Rodríguez; Enric Sanllehí i Pol Torres. 

 

Una Història de Terrassa / coordinador 
de l'obra: Manuel Márquez Berrocal ; 

autors: Ismael Almazán Fernández i 14 
més 

 

De la mar es viu. Molts fills, nets, besnets 

de mariners aprenien a viure del 
turisme. Però no tots, ni de bon tros. Un 
bon grapat s’estimava més embarcar-se. 
Amb els pares, encara havien anat a 
vela. Va ser l’última generació que ho va 
fer. Aquests homes de mar van patir la 

història al llarg de tres guerres, la 
d’Espanya, la Mundial i la d’Algèria. 
Després, les aigües pudents, mortes, de 
la creixent urbanització litoral van fer 
fugir el peix i ells l’havien d’anar a pescar 
com més va més lluny. 

Veus, la mar reconstrueix amb un lèxic 
riquíssim i ple de subtileses l’aventura 

d’aquella generació de mariners que 
avui, retirats de la mar, se la miren des 
del moll o esquivant turistes pel passeig 
marítim. Entre el passat llunyà i el 
present, els seus records encara poblen 
la mar de goig, de dols, de desitjos, de 

perills. Només calia escoltar-los. 

 

Veus, la mar / Víctor Labrado 



4 
 

 

La Tèrmica de Roca Umbert es conserva 
com un patrimoni singular, en el qual es 

produïa energia mitjançant carbó i fuel, 
actualment en desús. Es va construir el 
1951 i era la instal·lació encarregada de 
transformar i distribuir l'energia de 
l'antiga fàbrica tèxtil Roca Umbert, 
tancada definitivament l'any 1991 i 

rehabilitada com a fàbrica de les arts. 
L’edifici que l’acull va ser construït en un 
moment en què l’augment de la 
producció tèxtil i les habituals 
restriccions elèctriques van fer necessari 
aquest equipament perquè 

proporcionés, de manera autònoma, 
l’energia que la fàbrica necessitava. La 
instal·lació s'ha conservat íntegra, amb 
les peces originals: calderes, generadors 
i motors. Es tracta d’un patrimoni 
singular perquè és representatiu d’un 

tipus de producció energètica que va 
existir al nostre país durant un temps 
marcat per la dictadura i l’autarquia 
econòmica, i perquè actualment n’hi ha 
molt poques que conservin tot el 
conjunt. 

 

La Tèrmica Roca Umbert de Granollers / 
textos: Roberta Tenci i Ester Prat 

Armadans 

 


