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El Museu del Gas s’inaugurarà en 
el proper curs
L’edifici estalviarà un 40% de l’energia. Tindrà 3.000 metres quadrats i 
s’explicarà als estudiants la història del gas

Al terrat hi haurà un paviment sota el qual passarà l’aigua. També hi haurà un petit espai de 
gespa. La façana tindrà vidre reciclat i es regularà l’entrada de la llum del sol mitjançant unes 
finestres especials. L’edifici estalviarà un 40% d’energia perquè no tindrà aigua calenta i al 
terrat s’hi instal·larà una placa fotovoltaica. Així serà el Museu del Gas que es construirà a la 
plaça del Gas de la ciutat. Les obres, malgrat les dificultats d’haver de mantenir intacta 
l’estructura, avancen a bon ritme. Si tot va bé, a l’estiu estaran acabades i el proper curs 
escolar el museu entrarà en funcionament. Els primers beneficiaris seran els escolars de la 
ciutat, però la cosa no quedarà aquí: l’equipament vol ser un pol d’atracció dels turistes de 
Barcelona. 
 
La idea, segons Pedro Fábregas, director general de la Fundació Gas Natural, és explicar als 
ciutadans la història de la companyia, el gas com a font d’energia i la seva relació amb el medi 
ambient. L’edifici incorporarà un arxiu històric en prestatgeries de 2’5 quilòmetres de llarg que 
serà ‘‘el més important de Catalunya’’, en paraules del director. També es muntarà un circuit 
on s’explicarà que el gas primer era carbó, després va servir per il·luminar els carrers, per a 
cuinar, i després per a la calefacció i la indústria. ‘‘El 25% de l’energia que es consumeix a 
l’Estat espanyol és gas natural’’, afirma Fábregas. Un altre espai serà una sala d’exposicions 
temporals. La primera es dedicarà a l’arquitecte municipal Juli Batllevell. 
 
De la història es passarà a explicar el futur, el medi ambient i el canvi climàtic. També hi haurà 
una sala d’actes amb capacitat per a cent persones, així com tallers didàctics per als més 
petits, aules de formació i una biblioteca. Per aconseguir-ho, s’ocuparà l’edifici del costat, que 
abans no formava part de la companyia. ‘‘Ha estat una obra molt complicada. El més fàcil era 
tirar-ho tot. Però hem hagut de restaurar-ho i adequar la instal·lació elèctrica. Hem preservat el 
patrimoni històric i hem agafat l’edifici del costat’’, relata Francisco José Hernández, 
responsable de la Gestió Immobiliària de Gas Natural. En total, seran sis les plantes (3.000 
metres quadrats) que acolliran el primer Museu del Gas de l’Estat espanyol. El pressupost per 
a tot plegat és de 8 milions d’euros, museografia inclosa. 
 
Un lloc cèntric i proper a Barcelona 
Si es va optar per Sabadell a l’hora de fer el museu de Gas Natural va ser per vàries raons, 
comenta Fábregas. ‘‘Hi havia l’edifici històric i ho havíem d’aprofitar. Estem a prop de 
Barcelona i volem atraure la gent d’allà. La història del gas a Sabadell ve de lluny, 
concretament de 1852. I el 1913 vam comprar la companyia’’, assenyala. La situació del 
museu és estratègica per a la companyia, ja que és un lloc cèntric, proper al Mercat Central i al 
Museu Miquel Crusafont, recentment inaugurat. Fa uns mesos es va fer una excavació per 
descartar restes arqueològiques i no es va trobar res, assegura el director. Els arquitectes, 
d’altra banda, van tenir problemes amb l’alçada de l’edifici, ja que era massa alt i incomplia la 
normativa sobre l’espai aeri. El problema es va resoldre. 
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