Telèfon a Ripoll ara fa 100 anys
Llegim al setmanari “Ripoll” de l'1 d'abril de 1916, a la secció d'anuncis d'interès general, que
s'autoritza la instal·lació del telèfon a Ripoll.
Imaginem que al seu moment això devia ser una notícia de gran interès, ningú podia imaginar
però, com evolucionaria aquell servei, que amb els anys esdevindria no sols necessari, sinó
simplement imprescindible.
En aquells temps es funcionava a través de telefonistes que atenien i passaven les trucades, i
si volien podien escoltar sense manies les converses que es mantenien. Poques cases tenien
telèfon fa 100 anys, la gent anava a la centraleta i calia demanar conferència.
Avui dia pràcticament tothom té telèfon mòbil i no cal esperar conferència... si fos així a més
d'un li vindria un atac d'ansietat, la immediatesa s'ha instal·lat a les nostres vides i ho volem
tot a l'instant.
Ho podríem comparar, ara 100 anys després, amb l'ansiada arribada del servei de fibra òptica
a Ripoll i la millora de l'accés a un món de continguts i serveis digitals de televisió i vídeo,
pel·lícules, streaming, videoconferències. Televigilància, i retransmissions d'òpera, concerts en
directe... a través de la xarxa.
Moltes coses han canviat i van canviant, excepte el tren, que per arribar a Barcelona tarda tant
o més que fa cent anys!
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€1 Sr. IBertrand i el districte de IPuigcerdá
Per a refutar les males arts deis nostres adversaris, que diuen que la gestió de nostre eximi
amic Don Eusebi Bertrand i Serra, es completament nula, amb gust inmensissim publiquem la !lista
d' obres realitzades i mellores coriseguides en pro del Districte, des de que ostenta la ·representaéió
a Corts..
Prescindim de la serie de trevalls preparatoria de les obres, com estudis, inclusió en plans, lliuraments per a confeccionar els projectes i subaste!'!, de les obres quin preu degué aumentar-se per tenir
postor. Constitueix aixO una labor inmensa que mai s' apreciará prou. Ens limit<~rem o ressenyar les obPes
ja construídes:
·
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RBPARACZO DB CARRBrBRBB
LJiurament d' importants cantitats per a obres de fábrica de )a carretera de Barcelona a Ribes.
'"
pera ob1·es de fábrica de la carretera de Ribes a Puigcerdá, Klms. 12 al18.
Reparació del cumf internacional a Llivia amb lliurament de 9.000 ptes. del .Ministeri a Tmvaux públic
de FranQa. -- Repa1·ació del Pont intarnacional de Llivia.
Muro de «Las Rocassas~ (Üamprodón).

CONB'PRUCCZO DB CAMZNB VBJ/ZZNALB
-

Del pon t. de Sant Martí a Guils.
- De Ribes a Caralps.
De 'l'ortellá a Montagut.

De Urtg al Pont de Soler.
- De Ribes a Oampellos.
De Alp al' Estació del Ferro-carril.
- De Beuda a la carretera de ~esalú a Roses.

CONB'PRUCCZO DB CARB.B'PBBBB
Oampdeváool a Coll do Moro11a (primer tros).
- Ribes a Puigcerdá, secció segona (tros tercer).
- De Pnigcerdá a Lleida (t¡·os primCr).
De Puigcerdá a Lleida (tras segon).
Ramal a Sant Pan de Seguries (tros primer).
- Ripoll a Ooll de Coubet (segon tros).
'l'ravessía i Pont de Sant Joan de les Abadesses.
CoastruooJ6 deJ Pe:r:ro•Da:r:rJI de HJpoJJ a

Paigcerdá..

ABBUMF'PBB D' ZN'PBRBB &BNBRAL
.Reducció del plas de construcció de 10 anys:al de:3 del primer tl'Os de la carretera de Ripoll a ltt E'ront."
Can vid' empla~ament del Pont de Sant Joan amb revocació de dues R. O. en contra.
Autorització pera la construcció de la. carretera de Oamprodón a Molió, contra la que hi ha vía dictad es
sis RR. OO. en con ti· a.
Concessió d' una estació telegráfica a Sant Joan de les Abadesses.
Elevació a Completa de la Estació telegráfica de Puigcerdá.
Desfm;¡ió dels serveis telegráfic i postal de Puigcerda.
Antorització per a l' instalació del Telefon a Ripoll.
Aument de preu de la conducció de correas de Sant Joau a Oamprodón, amb dues expedicions diaries,

S' atrevirlin encara els novells reformistes a negar la meritíssim11 lábor obtinguda pel Sr. Ber"'
tra!Íd. en pro deis interessos generals deis seus representats ... ?
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