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El municipi del Perelló ha inici-
at les obres de restauració d’una 
torre de telegrafia òptica origi-
nària del 1850. Aquest tipus de 
torres van ser el primer intent de 
l’Estat per tal de realitzar comu-
nicacions a distància.   

La torre està situada vora l’an-
tiga nacional, abans d’arribar al 
municipi. És una torre de grans di-
mensions, ja que s’havia de veu-
re a 15 quilòmetres, distància res-
pecte a la qual hi havia una altra 
torre on es traslladava el missat-
ge. Els missatges anaven a 500 
km/h i tenien una llargària de no-
més uns 100 caràcters. Hi havia 
tres línies a Espanya, Madrid-Ca-
dis, Madrid-Irun i Madrid-Bar-
celona, passant per València i Tar-
ragona. 

«És important donar a conèi-
xer aquesta part de la història 
perquè va ser el primer sistema de 
comunicació a distància d’ús ci-
vil, l’origen. El dret fonamental 
de les persones a comunicacions 
privades que no fossen cartes 
naix aquí», ha explicat Jordi Far-
ré, degà del Col·legi Oficial d’En-
ginyers Tècnics de Comunicaci-
ons de Catalunya i president de 
‘1844, Associació Catalana d’En-
ginyers Tècnics de Telecomuni-
cacions’. 

Està previst que la restaura-
ció acabe al juny, i a partir de lla-
vors es portarà a terme un pro-
jecte de museïtzació perquè la 
torre siga visitable, així com un mi-
rador amb molt de potencial, des 
del qual es podrà veure des del 
delta de l’Ebre fins a Vandellòs.  

La restauració d’aquesta tor-
re serà fidel a com era originàri-
ament i inclourà l’addició de l’apa-
rell òptic a sobre, d’uns 6 metres 
d’alçada, que suposarà un incre-
ment de 5.000 euros més al pres-
supost inicial, de 50.000 euros. 
Aquest import és una subvenció 
de fons líders en matèria històri-
ca aconseguit pel municipi del 
Perelló.  

«Aquest és un projecte on to-
tes les forces polítiques del po-
ble hi hem col·laborat», concre-
ta l’alcaldessa del Perelló, Geno-
veva Margalef. «La restauració 
de la torre suposarà un altre sím-
bol del poble, que servirà per do-
nar-nos a conèixer a l’exterior».  

La comarca de Tarragona era 
l’única en tot l’Estat espanyol on 
no s’havien localitzat totes les 
torres telegràfiques. L’anterior 
torre respecte al Perelló es troba 
a l’Ametlla i la posterior es loca-
litzaria a l’Ampolla, tot i que ara 
mateix no es disposa de prou fonts 
històriques rellevants per ava-
lar-ho. Els experts pensaven que 

n’hi havia 11 repartides per tota 
la comarca, però ara finalment 
n’han ubicat fins a 15 en total. 

«Saber en dues hores què ha-
via passat va ser un gran avenç 
per a l’època, quan no hi havia 
llum elèctrica, només correu. Per 
això recuperar aquesta torre sig-
nifica tornar una riquesa històri-
ca oblidada al Perelló», explica 
Farré.  

Farré, juntament amb Emilio 
Borque, delegat a Tarragona de 
l’Associació d’Amics del Telègraf 
i expert en telegrafia òptica, van 
oferir-ne una xerrada al respec-
te el passat dia 19 de març. 
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El Perelló restaura una torre de 
telegrafia òptica de fa dos segles
S’inicien les obres de restauració d’una torre de 
telegrafia òptica originària del 1850, situada a la 
vora del Perelló. Aquest tipus de torres van ser 
el primer pas en les telecomunicacions

Què és la telegrafia òptica?
■ La telegrafia òptica va funcionar 
de 1844 a 1855 i van ser el primer 
pas per realitzar comunicacions 
privades a distància. Els missat-
ges anaven a 500 km/h i tenien una 
llargària de només uns 100 ca-
ràcters. La fiabilitat del sistema, 
amb tot, era una mica baixa, d’un 
30%, perquè es produïen interrup-
cions de missatges, per exemple 
si feia un dia ennuvolat. A cada tor-
re hi havia dos torrers i un orde-

nança que s’encarregava de por-
tar els missatges urgents, ho es-
crivien en paper i ho passaven a 
la següent torre en diligència. 
«Sense electricitat, les persones  
vivien a 10 km a la rotonda sense 
assabentar-se de què passava 
més enllà», concreta Farré.  Les 
torres acostumaven a estar prop 
de la ciutat, però no dins d’elles, 
a uns 10 quilòmetres, i solien te-
nir uns 15 metres d’alçada. 
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Imatge de la torre que aviat lluirà l’aspecte de com era fa dos segles.  FOTO: JOAN REVILLAS

TORTOSA ■  E S  CO L · LO C A  U N A  P L A C A  E N  M E M Ò R I A  S E U A  A L  CO STAT  D E  L’A U D I TO R I

Tortosa commemora el bicentenari del 
naixement de santa Maria Rosa Molas
■ El dissabte passat als jardins de 
l’Auditori Felip Pedrell de Tor-
tosa va tindre lloc el descobri-
ment de la placa dedicada a Ma-
ria Rosa Molas amb motiu del 200 
aniversari del seu naixement. Es 
tracta d’una placa commemora-
tiva per tal de perpetuar la me-
mòria de la mare que fundar el 
1857 la Congregació de la Con-
solació al municipi de Tortosa, 
concretament a Jesús.  

Per tal de donar a conèixer la 
seua tasca social, educativa i sa-
nitària, la Congregació té pro-
gramades diverses activitats al 
llarg de tot l’any repartides en-
tre Reus, lloc de naixement de 
Maria Rosa Molas, i Tortosa, on 
va viure molts anys de la seua vi-
da i on va desenvolupar gran part 
de la seua trajectòria espiritual. 

Del 23 al 30 d’abril es podrà 
veure l’exposició itinerant ‘200 

anys i +’ al Col·legi de la Conso-
lació, de l’1 al 7 de maig a la Casa 
Mare de Jesús i del 8 al 15 de maig 
a l’Hospital de Jesús. 

Maria Rosa Molas va nàixer a 
Reus el 1815 i el 1849 va fer-se càr-
rec de la Casa Misericòrdia de Je-
sús, actual Complex Assistenci-
al de la Santa Creu. De 1859 a 1876, 
va fundar fins a 14 escoles i hos-
pitals. Avui, la Congregació està 
present a 20 països. –M. P.

L’alcalde de Tortosa, Ferran Bel, i diverses germanes de la Congregació, 
en el moment del descobriment de la placa. FOTO: MARINA PALLÁS

EBRE Processó de la Passió a Tortosa. Milers d’espectadors contemplen 
a la capital ebrenca la Processó del Diumenge de Rams, la més 
multitudinària de la ciutat. Suplement especial Setmana Santa


