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La Fundació Gas Natural Fenosa disposa 
d’un dels arxius històrics d’empresa  
més importants del país, des dels  
seus inicis el 1840 fins a l’actualitat

Guardià de  
la memòria  
històrica del grup
Gas Natural Fenosa presenta un llarg recorregut des de la seva 
constitució en un llunyà 1843 per il·luminar amb gas els carrers 
de Barcelona, però sempre ha tingut una especial sensibilitat per 
preservar la informació i documents que són mostra de les seves 
persones, les seves activitats i la seva aportació a la societat.

Arxiu Històric de la Fundació Gas Natural Fenosa

història

 C
om és conegut, 
l’actual Gas Natural 
Fenosa prové de  
la integració al llarg 
del temps d’un gran 
nombre de societats 

tant de gas com d’electricitat 
distribuïdes per diferents zones 
d’Espanya, però principalment  
a Catalunya, Madrid i Galícia. 

Les passes fonamentals d’aquest 
desenvolupament les podem resumir 
en tres grans operacions: la fusió  

  4746  

en els sectors en què ha actuat de 
forma bàsica: el gas i l’electricitat.  
El sector del gas apareix a Espanya 
de la mà de Gas Natural Fenosa per 
desenvolupar l’enllumenat públic  
amb gas produït amb hulla, però 
també introduirà el gas produït amb 
petroli (naftes lleugeres) i, finalment, 
serà la societat responsable de la 
introducció del gas natural al país.  
En el terreny elèctric, algunes de  
les primeres centrals tèrmiques  
i hidràuliques al país van ser 
construïdes per aquesta companyia, 
sigui a Catalunya, a Madrid o a 
Galícia, així com la primera línia de 
transport elèctric de 130.000 volts  
a Europa. També la primera central 
nuclear del país va ser introduïda  
per la societat, o el primer cicle 
combinat d’Espanya, per produir 
electricitat a partir de gas natural. 
Sense la presència de Gas Natural 
Fenosa, la història de l’energia a 
Espanya no seria la mateixa, ni  
hauria arribat als nivells de 
modernitat i de desenvolupament 
tecnològic en moments tan avançats.

Des dels seus inicis, la societat  
va ser d’una gran rellevància per a 
l’economia espanyola, tant per la 
seva cotització a la borsa de valors 
des del 1846, com per ser una de  
les úniques 39 societats per accions 
que hi ha a Espanya el 1866.  
Ja el 1917, al cap de poc de la 
introducció de l’electricitat hidràulica, 
era l’empresa més important del país 
per potència hidroelèctrica instal·lada, 
tenint en compte els valors de 
Catalana de Gas i Electricitat i 
d’Unión Eléctrica Madrileña, 
respectivament la tercera i sisena 
empreses en termes individuals. 
Actualment, la companyia és  
la setena empresa industrial  
de l’Íbex35, i la primera companyia 
del món en el sector gasista. 

La Fundació Gas Natural Fenosa. 
Un recorregut tan llarg i tan  
rellevant mereix ser conservat, 
investigat i difós, funcions que 
realitza la Fundació Gas Natural 
Fenosa, que disposa d’un dels  
arxius històrics d’empresa més 

i la seva informació al patrimoni 
comú. En aquests moments hi ha 
disponibles més de 50 fons de 
diferents societats, i col·leccions 
d’imatges, memòries i plànols, així 
com una biblioteca i hemeroteca de 
suport. L’Arxiu és obert a qualsevol 
consulta o aportació d’informació que 
permeti conèixer millor la història de 
Gas Natural Fenosa, o preservar els 
seus elements bàsics i característics.

La culminació de tots aquests 
treballs i esforços serà la incorporació 
de l’Arxiu Històric com una de les 
peces fonamentals de l’oferta  
del Museu del Gas en construcció,  
i que serà inaugurat abans  
d’acabar l’any 2011. ❘❙❚

importants del país, per al període 
iniciat el 1840 i que aconsegueix 
pràcticament fins als moments 
actuals, amb més de 3.000 metres 
de prestatgeria catalogats amb 
normes internacionals, estimulant  
els treballs d’investigació per  
equips universitaris a través  
del Centre d’Història, amb les 
corresponents publicacions.

Una de les funcions més 
importants de la Fundació és la 
preservació de la documentació  
amb valor històric, tant escrita  
com gràfica i/o audiovisual, de  
les societats que s’han anat adquirint 
al llarg de la història, i que així 
incorporen el seu coneixement  
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de Catalana de Gas amb Gas Madrid 
el 1992, originant Gas Natural sdg; la 
fusió d’Unión Eléctrica Madrileña 
amb Fenosa el 1982,  
que va constituir Unión Eléctrica 
Fenosa; i finalment el 2009,  
l’aparició de Gas Natural Fenosa,  
gràcies a la fusió de Gas Natural sdg  
i Unión Fenosa.

Un dels principals atributs de  
Gas Natural Fenosa és la gran 
capacitat demostrada al llarg de  
la història d’aportar innovacions  

❚❙❘ Dos dels documents que es guarden  
a l’Arxiu Històric de Gas Natural Fenosa.

❚❙❘ Escriptura de constitució de la Societat  
Catalana per a l’Enllumenat de Gas.




