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TELEGRAFIA ÒPTICA AL VALLÈS ORIENTAL

Dimarts 6 d’octubre
19 h. Sala d’actes de l’Ajuntament de Montornès del Vallès 
(av. de la Llibertat, 2)
Conferència: “La telegrafia òptica a Catalunya. Un 
complex sistema de comunicació”, a càrrec de Jaume 
Perarnau, director del Museu Nacional de la Ciència i de la 
Tècnica de Catalunya

Dijous 8 d’octubre
20 h. Sala d’actes del Museu de Granollers 
(c. d’Anselm Clavé, 40-42)
Ponència del Centre d’Estudis de Granollers “La torre de 
telègraf òptic de Can Casaca de Granollers. Noves 
aportacions arran del document ‘Memoria sobre la 
rectificación de la linea telegráfica militar de Barcelo-
na á Vich’ (1849)”, a càrrec d’Albert Camps, historiador, i 
Xavier Acosta, arquitecte.

Diumenge 11 d’octubre 
Matinal per visitar tres torres de telegrafia:
torre de Can Bosquerons (Montornès del Vallès), 
torre de Can Casaca (Granollers) i torre de Puiggraciós (Figaró-
Montmany). Sortides: a les 9 h a l’estació d’autobusos de Gra-
nollers i a les 9.30 h a la marquesina davant de l’Ajuntament de 
Montornès
Es tracta de torres que van servir, a la primera meitat del segle 
XIX, per a les comunicacions militars entre Barcelona i Vic 
mitjançant missatges codificats amb un sistema òptic de senyals 
des d’una torre a l’altra.

Cal portar calçat còmode per caminar per camins i, si escau, 
aigua, roba d’abric i prismàtics. En cas de pluja, la sortida 
s’ajornarà al diumenge següent, 18 d’octubre.

Inscripcions gratuïtes (és imprescindible que reserveu plaça) a l’a/e o al 
web del CAATEEB (Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Engin-
yers d’Edificació de Barcelona): caateeb.vor@apabcn.cat
http://www.apabcn.cat/ca_es/colegi/delegacions/vallesoriental/Pagi-
nes/ladelegacio.aspx

Període d’inscripció: del 15 de setembre al 5 d’octubre

Horari:
9 h  Granollers. Estació d’autobusos, a l’avinguda del Parc
9.30 Montornès. Marquesina davant de l’Ajuntament
10 Visita torre de Can Bosquerons
11 De nou al bus
11.30 Visita torre de Can Casaca
12.15 De nou al bus
12.45 Visita torre de Puiggraciós
13.15 Retorn
13.45 Fi. Estació d’autobusos de Granollers
14.15 Fi. Marquesina davant de l’Ajuntament de Montornès
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