
 

 

VAPOR MONT-SANT:  

un model a escala, un sistema de propulsió i una història 

 

 

 

 

 

 

 UN MODEL A ESCALA 

.- Construcció: sistema de drassana del model a escala 1:30 a càrrec de la modelista del Museu 

.- Utilització plànols originals Astilleros Tarragona 

.- Recerca i investigació per documentar vaixell, armadors, consignataris, rutes comercials, situació marina mercant 

.- Filmació procés constructiu 

.- Dificultats en la recerca per manca d’informació gràfica i documental d’un vaixell del segle XX 

 

 

 

 UN SISTEMA DE PROPULSIÓ  

.- Representats a l’exposició permanent del Museu des dels rems al motor diesel. Una mancança: la máquina de vapor  

.- Construcció del model a escala, didàcticament, incorporant amb tot detall la máquina de triple expansió i la caldera       .-               

.- Filmació procés constructiu 

 

  

 UNA HISTÒRIA 

.- Construcció de dos vapors mercants Mont-Sant i Mont-Seny, -idèntics- els anys 1920-1922 a Astilleros Tarragona 

.- Avarament i primers viatges comercials, despertaren força interés entre els mitjans especialitzats de l’època 

.- Moment de crisi econòmica que condicionarà una vida mercantil no  molt fructífera 

.- Consignat pels germans Mallol a Tarragona fins 1929 i per González Fierro (Astúries) fins 1948 

.- Exportant vi i fruita seca per la Mediterrània fins 1929;  caboteig de carbó de Gijón a Bilbao, principalment, fins anys 1945 

 

 

 

 

 LA DIFUSIÓ 
 .- Model a escala  realitzat didàcticament amb la càrrega i el sistema de propulsió 

.- Recreació en 3D de la construcció del model i del funcionament de la màquina de vapor 

.- Presentació del model i pantalla interactiva en idiomes recreant rutes comercials i història 

.- Incorporació a l’exposició permanent, prevista a la tardor, amb motiu de les XI Jornades d’Arqueologia Industrial de 

Catalunya dedicades al Patrimoni Portuari (21-23 novembre 2019) al Museu del Port de Tarragona 

El 29 de juny de 1920 a l’esplanada d’Astilleros Tarragona, al Barri del Serrallo, s’avarava el primer dels vaixells de la factoria, el Mont-Sant, amb una eslora de 

62 m, una mànega de 9 m i un puntal de 5m, i com a sistema de propulsió una màquina de triple expansió.  La construcció a les drassanes tarragonines i el 

sistema de propulsió a vapor eren els dos elements escollits per portar a terme un projecte de recerca que pretenia completar a l’exposició permanent del 

Museu del Port de Tarragona, la didàctica de la propulsió des dels rems fins al motor diesel, a la vegada que es posava en valor la construcció dels darrers 

vapors mercants, amb bastiment de fusta, així com conèixer les seves rutes comercials per la Mediterrània i el mar Cantàbric, principalment.  

 

 


