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❚❙❘ La informació presentada
prové i es pot ampliar en el
llibre La industria del gas en
Galicia: del alumbrado por
gas al siglo XXI, 1850-2005,
d’Alberte Martínez, Jesús Mirás
i Elvira Lindoso, publicat per la
Fundació Gas Natural Fenosa.

❚❙❘ Interior de la central
de Segade.
❚❙❘ Planta de Reganosa, inaugurada el 2007.

Quatre ciutats el segle XIX, proximitat del servei el segle XXI

El gas a Galícia
A Galícia, durant la segona meitat del segle XIX, es van establir fàbriques
de gas per a l’enllumenat a la Corunya, Santiago de Compostel·la, Ferrol
i Vigo. Amb el temps, totes aquestes fàbriques aportarien diferents
realitats, esforços i vicissituds en el llarg i difícil procés de modernització
del país, emmarcat en una perspectiva d’industrialització inicial, amb les
pròpies dificultats, grandeses i servituds.
Per Pedro-A. Fábregas
Fotografies: Arxiu Històric Fundació Gas Natural Fenosa

L

a història del gas a Galícia
va iniciar el seu recorregut
el 1854, quan el francès
Louis Laty va aconseguir
que l’Ajuntament de la
Corunya li atorgués el
contracte d’enllumenat per gas, així més
endavant constituiria la Sociedad para el
Alumbrado de Gas de la ciutat de
la Corunya. D’aquesta manera, en
aparença senzilla, va començar a Galícia
el primer servei públic. Anys enrere,
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havien fracassat els intents inicials de la
Compagnie Générale Provinciale du Gas
i de Guillermo Partington. A Santiago
de Compostel·la, però, van buscar la
concessió la Compañía General de Crédito
en España, de Thomas Rumbell, E. Víctor
y Cía. i el Centro Científico e Industrial de
Barcelona, però va aconseguir el contracte
Menéndez, Valdés y Compañía, de Gijón,
el 1872; les instal·lacions s’inauguraven
dos anys després.
El Ferrol no va ser menys i va rebre
fins a sis ofertes de grups de diferents
nacionalitats: John Barret, John Aird
& Son, René Marchesseaux, William
Knight & Co, James Bolland i el Gas
Hidrógeno Económico de Barcelona.
Finalment, va ser la Sociedad General de
Alumbrado de España y Portugal la que
es va adjudicar el contracte el 1882. La
fàbrica, que es va inaugurar el maig del
1883, es va traspassar als pocs mesos a
la Sociedad Catalana para el Alumbrado
por Gas, actual Gas Natural Fenosa.
Finalment, la ciutat de Vigo va adjudicar

el 1882 l’enllumenat a la companyia de la
Corunya, reestructurada com a
Société Anonyme d’Éclairage,
de Chauffage et de Force Motrice de
La Corogne et Vigo, que inauguraria
l’enllumenat dos anys després.
Comencen els problemes. Amb el
desenvolupament del servei, van aparèixer
també els típics problemes de cobrament
del gas dels ajuntaments, i interessos i
discussions sobre la qualitat del servei, un
fet normal en totes les ciutats espanyoles
durant els primers anys d’ús del gas per a
l’enllumenat públic.
La primera fàbrica a desaparèixer va
ser la de Ferrol, que va tancar les portes
el 1900, potser per utilitzar com a matèria
primera esquistos bituminosos en lloc
d’hulla com les altres fàbriques, però
també, sens dubte, per les pressions de
l’Ajuntament i d’alguns regidors, ansiosos
de donar pas als interessos de l’Eléctrica
Popular Ferrolana.
A Santiago de Compostel·la es va crear
el 1895 una companyia local, la Sociedad
de Gas y Electricidad de Santiago, que va
comprar les instal·lacions a Menéndez,
Valdés y Compañía. El servei de gas va
continuar en activitat fins al 1916, però
la companyia, que també tenia una
activitat elèctrica, va acabar els seus dies
absorbida per la Sociedad General Gallega
de Electricidad el 1923. Mentrestant, a
la Corunya i Vigo, el grup francès inicial
va continuar la seva activitat fins a,
aproximadament, el 1894, any en què va
prendre el control la Société de Gaz et
Eléctricité du Sudest, dirigida per Maurice

Piaton, per, finalment, vendre la fàbrica de
la Corunya a Fábricas Coruñesas de Gas y
Electricidad, i la de Vigo a Electra Popular
de Vigo y Redondela, el 1918.
La integració definitiva la va fer la
Sociedad General Gallega de Electricidad
(SGGE), que va absorbir el 1923
l’Electra Popular de Vigo y Redondela
i la Sociedad de Gas y Electricidad
de Santiago. Més endavant, el 1930,
la SGGE va arribar a un acord per
unir interessos, instrumentat amb
un intercanvi d’accions amb Fábricas
Coruñesas de Gas y Electricidad.
Finalment, el 1943, es va constituir
la gran empresa elèctrica de Galícia:
Fuerzas Eléctricas del Noroeste, S.A.
(Fenosa), que absorbiria el 1955 la
SGGE i Fábricas Coruñesas de Gas y
Electricidad. Però quan la indústria del
gas, llastada durant anys pels problemes
de subministrament de carbó de la
postguerra i amb instal·lacions que
requerien importants inversions per
posar-se al dia, va haver de prendre
decisions sobre reinvertir o desaparèixer,

❚❙❘

Els inicis del gas
a Galícia van estar
protagonitzats
per emprenedors
francesos, asturians i
catalans

❘❙❚

les dues últimes fàbriques de Galícia van
tancar les portes definitivament: Vigo el
1952 i la Corunya el 1958.
L’arribada del gas natural. El moment
actual s’acostava amb l’arribada del
gas natural al país el 1969 i la creació
de Gas Natural SDG, S.A. el 1991, fruit
de la fusió per absorció de Catalana de
Gas, Gas Madrid i els actius de gas
escindits de Repsol Butano. Tan sols un
any després es constituïa la filial Gas
Galicia, amb participacions de la Xunta
de Galícia i de Caixa Galicia, per portar
a terme un important pla de gasificació
de la comunitat autònoma. Així mateix,
la construcció del gasoducte MagribEuropa va permetre subministrar per
primera vegada gas natural a Galícia,
via Portugal, el 1998. Un proveïment
assegurat amb altres connexions i la
planta de Reganosa, situada a la ria
de Ferrol i inaugurada el 2007. Això ha
permès construir la densa xarxa de
subministrament de gas actual, amb
una rellevant penetració en el context
energètic de la comunitat autònoma.
Els inicis del gas a Galícia,
protagonitzats per emprenedors
francesos, asturians i catalans, van
vertebrar una nova realitat en els primers
moments de la indústria. Passat el
temps, les arrels de les fàbriques de la
Corunya, Santiago i Vigo es van reunir en
Unión Fenosa, mentre que els principis
de la fàbrica de Ferrol eren a Gas Natural
SDG. Finalment, tots els fils han tornat
a reunir-se en Gas Natural Fenosa, 155
anys després.
❘❙❚
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