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Descripció
Vagó de tramvia que realitzava el trajecte entre Tiana i Montgat.
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Història
L'abril del 1913 l'alcalde de Tiana Joan Garí i Botey , juntament amb l'Antoni Gaillard i en Josep Santana,
sol·licità la concessió d'una línia de tramvia entre Tiana i Montgat, la qual li fou atorgada per 60 anys el 14
d'abril del 1915. El 10 de setembre següent es constituïa l'empresa "TRANVIA DE MONTGAT A TIANA,
SOCIEDAD CIVIL", que l'any 1930 canviaria el nom pel de "TRANVIAS ELÉCTRICOS DEL LITORAL
CATALÁN SOCIEDAD ANÓNIMA-TELCSA" i el dia 16 de setembre, dia de Sant Cebrià, s'iniciaven les
obres de la línia. El dia 1 de novembre de 1916 es va fer el viatge inaugural. Es varen alçar 3 arcs de triomf:
un l'entrada del poble dedicat a Joan Garí, un altre al centre del poble i un tercer a l'altre extrem en honor
d'Antoni Gaillard. El vicari general doctor Guitart oficià una missa solemne en acció de gràcies i beneí el
tramvia. El conductor, en Bruch, va traslladar les autoritats i convidats des de Tiana fins a l'estació de
Montgat, i els tornà a Tiana, on els esperava un dinar al que varen assistir un centenar de persones. Hi havia
4 vehicles. Els primer, segon i tercer eren motors i el quart un remolc. El viatge durava 20 minuts de pujada
i 15 de baixada, i costava 40 cèntims de pujada i 30 de baixada; si baixaves als pins del Dimoni, pagaves la
meitat del preu. El 23 d'agost del 1954, després de 38 anys en funcionament, el cotxe nº 2, l'únic que
quedava en servei, es va retirar definitivament de la circulació. Va ser l'últim viatge i tot el material de la
línia fou desmuntat i venut. El comprà el ferrallista Aymerich de Barcelona. El cotxe nº 4, el remolc, fou
venut l'any 1960 a una empresa química de Tarragona i acabà trossejat a Reus l'any 1971. El cotxe nº 3 va
anar a parar a l'entrada de Vic, on fou desballestat l'any 1970. I els dos cotxes restants, el nº 1 i el 2 els
comprà el senyor Von Arend, de Taradell, que els restaurà i els convertí en bars ambulants. D'un d'ells se
n'ha perdut la pista, però de l'altre sabem que el seu recorregut ha estat: Tiana (1916-54)- Aymerich (195761)- Von Arend (1961-62)- Masclans (1962-75), benzinera "La Pava" de Castelldefels- Montoya (1975-79),
jardí d'apartaments a Castelldefels- Carrsaco (1979-80), passeig marítim de Castelldefels- Agaudo (198092), urbanització Masquefa- Tiana (10 de juliol 1992). El 1992 fou adquirit per l'Ajuntament de Tiana per
100.000 pessetes (més IVA) i traslladat a Tiana. Aquí, un reduït grup de tianencs van trigar 4 anys en
reconstruir-lo. Finalment, el vagó recuperat va quedar instal·lat com a monument històric a la placeta que hi
ha a l'avinguda Garí. D'aquell vell tramvia tianenc n'han quedat, a més del vagó esmenat, l'edifici de la
parada final del tramvia de l'avinguda Albéniz, al costat de l'estanc, la placa "Fin de trayecto" que estava
ancorada a la paret de la parada, la 1ª pedra d'inauguració de les obres el 16 de setembre del 1915. Altre
petit material, com la pel·lícula del tramvia, bitllets i fotografies, resten en mans de particulars.
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