
De l’enllumenat per gas al  
futur del gas i l’electricitat

El 28 de gener de 2013 Gas Natural Fenosa compleix els primers 
170 anys de treball i servei, amb una aportació rellevant a la 
història energètica d’Espanya i de diferents països del món. Aquest 
article recorda els principals passos en aquest camí iniciat amb 
l’enllumenat per gas, mitjançant de processos permanents de canvi, 
adaptació i reinvenció d’acord amb l’evolució de la tecnologia i la 
societat al llarg dels anys.

Per Pedro-A. Fábregas
Fotografies: Arxiu Històric Fundació Gas Natural Fenosa

Els primers 170 anys de Gas Natural Fenosa

història

 L
a societat que coneixem 
com a Gas Natural 
Fenosa va iniciar la seva 
activitat el 1843 com a 
Societat Catalana per a 
l’Enllumenat per Gas per 

subministrar gas per a l’enllumenat, 
produït a partir del carbó, a la ciutat 
de Barcelona. Els clients inicials van 
ser l’Ajuntament de la ciutat, que 
destinava el gas per a l’enllumenat 
públic, i els botiguers més pioners, que 
milloraven amb la nova llum la capacitat 
d’atracció dels seus establiments; 
més endevant, va arribar als domicilis 
particulars, on entrava per primer cop 
un subministrament públic, mentre que 
la distribució d’aigua, per exemple, no 
arribaria fins al cap de 25 anys.

Temps de canvi. Quan es va crear 
l’empresa, feia pocs anys que la  
reina regent havia publicat unes reials 
ordres que promulgaven que treballar 
podia ser honrat i que s’establia la 
llibertat d’empresa, prohibida fins 
aleshores. Eren uns moments molt 
primerencs del procés d’industrialització 
del país, a Barcelona encara no hi havia 
bancs, ni caixes d’estalvi, ni borsa de 
valors; tampoc no s’havia publicat la 
primera llei de societats anònimes, 
ni hi havia tècnics formats, ni escoles 
d’enginyers industrials. 

  4746  

canadenca d’increïble dimensió i accés 
als mercats financers internacionals, 
i Catalana de Gas i Electricitat, que 
resisteix l’envit. No obstant això, 
la inversió que requereix el negoci 
hidroelèctric recomana tornar al gas 
i arrendar els salts i les centrals. 
Però el gas ja no és competitiu per a 
l’enllumenat i cal reinventar, creant i 
difonent nous usos en el mercat: cuina, 
aigua calenta, estufes.

Durant la Guerra Civil es va produir 
la divisió de les fàbriques: Barcelona 
per un costat i Sevilla per l’altre. La 
postguerra va ser molt dura, no hi 
havia primeres matèries de qualitat, les 
instal·lacions eren antigues, no es podien 
fer importacions, hi havia restriccions 
elèctriques... Els aires de canvi 
apareixeran amb el Pla d’estabilització i la 
introducció en el mercat del gas envasat, 
el butà. Les empreses de gas havien de 
reinventar-se o desaparèixer; Catalana de 
Gas i Electricitat va prosseguir la lluita i 
va posar en marxa una nova generació 

de fàbriques que ja no produïen el gas 
amb carbó, sinó amb nafta, una gasolina 
lleugera. El gas va millorar la qualitat 
i amb més capacitat de producció es 
va iniciar el mercat de calefacció, que 
implicava consums unitaris més elevats. 

Un gran salt. En uns anys, la nostra 
companyia introduirà el gas natural a 
Espanya i podrà dur a terme en només 
set anys dos salts tecnològics que havien 
requerit molt més temps en altres 
països. Els primers carregaments de gas 
de Líbia van arribar el 1969 a la planta de 
regasificació de Barcelona, construïda per 
la nostra societat i així es podia iniciar un 
nou i important mercat, l’industrial. 

La penetració del gas natural a 
Espanya va ser lenta i molt centrada 
en l’àrea de Barcelona fins al 1985. 
Aleshores, amb la signatura del Protocol 
d’intencions per al Desenvolupament 
de la Indústria de Gas a Espanya, entre 
l’Administració i les empreses del sector, 
es va entrar en una fase de creixement 

accelerat que va permetre recuperar 
el retard històric i trobar-se en aquests 
moments, 25 anys després, a nivells 
europeus de consum.

Com a conseqüència del dinamisme 
més alt del sector, el 1991 es va produir 
la fusió de les dues primeres societats 
del país: Catalana de Gas i Gas Madrid, 
que va originar lloc a Gas Natural 
SDG, representada pel símbol de la 
papallona, molt avançat per a la seva 
època. Després, a partir del 1992, vindrà 
el procés d’internacionalització, amb 
l’Argentina i, més endevant Colòmbia, el 
Brasil, Mèxic, Puerto Rico, Itàlia, etc., i 
l’entrada en nous sectors d’activitat, com 
el transport internacional o el trading, 
tot plegant en el context del procés 
de liberalització dels sectors del gas i 
l’electricitat promogut per la UE  
i el Govern espanyol. 

En la darrera etapa, la tecnologia dels 
cicles combinats va acostar de nou 
els sectors del gas i l’electricitat, en 
una intensa relació de proveïdor-client, 
així Gas Natural va instal·lar el primer 
d’Espanya a San Roque (2002). De 
manera coherent, les societats de gas 
i electricitat van avançar en diferents 
processos de fusió. En el nostre cas, 
l’operació definitiva és la fusió amb 
Unión Fenosa (2009), que va originar 
lloc a l’aparició de l’actual Gas Natural 
Fenosa. ❘❙❚

❚❙❘ Central tèrmica de Vilanova 
(Barcelona), 1896.

La nova empresa va començar 
amb força i uns anys després es va 
enfrontar a una multinacional gasista 
francesa, Lebon et Cie., que li va treure 
l’enllumenat públic, a la qual cosa va 
reaccionar amb l’adquisició en aquella 
època de les fàbriques de gas de Sevilla i 
Ferrol, entre d’altres.

En aparèixer l’electricitat tèrmica, 
introduïda a escala industrial a Barcelona 
i Madrid per l’empresa alemanya AEG, la 
Societat Catalana per a l’Enllumenat per 
Gas va dur a terme una joint venture amb 
Lebon i va posar en marxa una central 
tèrmica, la Central Catalana d’Electricitat, 
per entrar a competir en el nou mercat.

L’aparició de l’energia hidroelèctrica, 
amb la potència de grans empreses 
multinacionals i la possibilitat de 
produir electricitat sense limitacions a 
un preu reduït, torna a situar l’empresa 
en un moment difícil, que es resol 
transformant-se en Catalana de Gas 
i Electricitat, l’objectiu de la qual era 
continuar en el gas i en l’electricitat 
tèrmica, però introduint-se en la 
construcció de salts d’aigua, el primer 
el de Seira, sobre el riu Éssera, al 
Pirineu d’Osca. 

La transformació és molt important, 
el 1920 gairebé el 75% dels actius de la 
societat estaven dedicats a l’electricitat 
i, en el mercat de Catalunya, ja només 
queden Barcelona Traction, societat 

Per celebrar aquesta efemèride, et convidem 
a visitar l’exposició temporal basada en materials 

gràfics que el Museu del Gas de la 
Fundació Gas Natural Fenosa inaugurarà 

en els primers mesos del 2013.

❚❙❘ A l’esquerra, maqueta de la 
fàbrica de la Barceloneta, 1909. 
A sota, salt de Seira (Osca), 1918.




