
CONEIXEMENT DE L’ENTORN PATRIMONI HISTÒRIC 
 La torre del Telègraf 

 

 
 
 
 

FORMAT 
Visita a la torre del Telègraf, una torre de guaita, situada a sobre mateix de Can 
Bosquerons, des de la qual es domina gran part del Vallès. L’interior de l’edifici 
està museïtzat per explicar la història de la telegrafia òptica. 
 
PROGRAMA 
Difusió del Patrimoni Cultural de Montornès del Vallès. 
 
DESTINATARIS 
Alumnes de 1er d’ESO. Altres nivells cal consulta prèvia. 
 
CALENDARI 
Dies i hores a convenir 
 
DURADA PREVISTA 
45 minuts. Cal tenir en compte que l’accés a peu des del poble són a més uns 
30 minuts. 
 
OBJECTIUS: 
Conèixer els elements, les parts principals i la utilitat d’una torre de telegrafia 
òptica destinada a transmetre missatges a mitjan segle XIX, en plena Segona 
Guerra Carlista. Conèixer l’evolució històrica de la tècnica comunicativa a 
través de missatges visuals. Reflexionar sobre el contrast entre la comunicació 
del segle XIX i l’actual. Descobrir la importància estratègica de la torre del 
telègraf en tant que estació telegràfica de la línia militar Barcelona - Vic. 
Descobrir la visió panoràmica que s’aprecia des de la torre, per treballar 
aspectes de geografia, geologia, vegetació, orientació, etc. Conèixer quin ha 
estat el procés de restauració de la torre després de més de 140 anys 
d’abandonament. 
 
DESCRIPCIÓ 
La torre del telègraf de Montornès és un element del patrimoni arquitectònic 
inclòs a l’Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de Catalunya amb el número 
ACCN 29191 i va ser declarada bé cultural d’interès local per acord del Ple de 
l’Ajuntament de Montornès del Vallès de 3 de febrer de 2011. Amb 



l’abandonament de la construcció, el pas de moltes dècades la va malmetre de 
manera que es va ensorrar i només van quedar els quatre paraments fins 
aproximadament la meitat de la seva alçada. En els darrers anys, l’Ajuntament 
de Montornès del Vallès ha promogut la recuperació de la torre, amb una 
campanya prèvia d’excavació, fent realitat un projecte de restauració i 
museïtzació. 
 
METODOLOGIA 
Explicació inicial amb l’ajuda dels panells informatius que hi ha a la primera 
planta de l’edifici, on hi ha la porta d’entrada. Concepte de telegrafia òptica, 
antecedents històrics i sistemes que es van fer servir al segle XIX. Explicació 
de com funcionava una torre, règim de guaites, mecanisme, codi xifrat, etc. 
Amb unes ulleres de llarga vista i a través de les obertures que enfoquen les 
altres dues torres, es poden fer pràctiques de visualització del turó de 
Montcada i de la torre de Can Cassaca. Visita a la planta baixa que ha estat 
museïtzada de manera que simula l’estança dels torrers, amb taula, un banc, 
màrfegues, un càntir, armes, etc. de manera que els alumnes es poden fer una 
idea de la vida a la torre. Pujada a la terrassa on hi havia el mecanisme. 
Explicació del funcionament del mecanisme. Visualització de la panoràmica del 
Vallès i les serralades litoral i prelitoral. Aquí es poden treballar aspectes del 
medi natural. 
 
LLOC DE REALITZACIÓ 
Torre del Telègraf. Carrer de la Via Augusta s/n. A 25 minuts a peu si 
comencem a caminar des del pont de la torre (jardins de l’IES Vinyes Velles). 
 
RECURSOS 
Humans: guia local  
Econòmics: subvencionats per l’Ajuntament de Montornès del Vallès 
 
OBSERVACIONS 

a- Aquesta activitat forma part d’un itinerari de visites a diferents elements 
del patrimoni municipal al llarg dels diferents nivells educatius. 

 
b- Es pot complementar la visita, en aquest cas a càrrec dels mestres de 

l’escola, amb activitats de coneixement de la natura a l’entorn dels turons 
de Calders o el torrent de les Vinyes Velles. 
 
 

INFORMACIÓ: 
Servei de Patrimoni Municipal. gestiopatrimoni@montornes.cat  
Telèfons: 93 114 9007 /// 93 5721170 
 
INSCRIPCIONS 
A la pàgina web de l’Ajuntament: 
https://www.montornes.cat/seu_electronica/serveis-i-tramits/cateld-d-activitats-
educatives/formulari-de-sol-licitud-d-activitats-educatives 
Departament d’Educació. educacio@montornes.cat 
Telèfon: 93 5667004 / 630281538 
 


