istorie
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de inginer şi unde va dirija construcţia
de noi centrale hidroelectrice
în Munţii Pirinei. În anul următor
se căsătoreşte cu Montserat Vall.
llosera Vilaplana, cu care va avea şase
copii. Succesul noilor hidrocentrale şi
progresul societăţii au contribuit
la desemnarea sa în calitate de
consilier delegat al HECSA în 1956.
Colaborarea cu ASSEMI l-a adus, la
începutul anilor 60, faţă în faţă cu
Argelia, deşertul şi cu gazul natural care
tocmai se descoperise aici, apropiinduse astfel de zona de activitate a
Catalana de Gas de care depindea
Hidroelectrica. Pere Duran
este desemnat consilier delegat
al companiei în 1961 iar patru
ani mai târziu devine preşedinte.

Pere Duran Farell

Un vizionar
în Spania secolului XX
Pere-A. Fàbregas a publicat biograﬁa lui Pere
Duran Farell, primul preşedinte al Gas Natural
SDC, care a introdus gazul natural în Spania.
t. Pere-A. Fàbregas i. Arhiva istorică a Fundaţiei Gas Natural Fenosa şi
Arhiva Pere-A. Fàbregas
Pere Duran (Caldes de Montbui,
1921-Barcelona, 1999) provenea dintr-o
familie de proprietari de teren agricol
strămutaţi de Războiul Civil la Barcelona.
La terminarea războiului se mută la
Madrid, unde îşi ia diploma de inginer
construcţii drumuri, colaborând
ca şi student cu Banca Urquijo de
Juan Lladó, şi studiind posibilităţile
de producere de ploaie artificială.
Se angajează la Centrala Hidroeléctrica
de Cataluña (HECSA), filială a Catalana
de Gas y Electricidad, în 1947 în calitate

1

2

Revoluţia realizată de Pere Duran
a constat în substituirea fabricilor
tradiţionale în care se producea gaz
din cărbune, cu instalaţii moderne de
cracare catalitică a petrolului în anii 1963
şi 1964 şi constituirea societăţii Gas
Natural S.A. în 1965 împreună cu Exxon,
cu scopul de a aduce în Spania prin
Barcelona gazul natural din Libia şi apoi
din Argelia, în ciuda puternicii opoziţii din
partea regimului franchist arhaic, într-un

3

1. 1962. Începe să funcţioneze primul computer. 2. 1970. Inaugurarea unui nou etaj la Gas Natural în Barcelona. 3. 1983. Adunare tehnică a Gas Natural. 4. 1989. Deschiderea anului

1921

1947

Pere Duran s-a născut în
Caldes de Montbui în sânul
unei familii de proprietari
de teren agricol.

Se angajează la Hidroeléctrica
de Cataluña (HECSA), ﬁlială a
Catalana de Gas y Electricidad,
unde va conduce construcţia
de noi centrale hidroelectrice.

1956
În urma succesului noilor
centrale este numit consilier
delegat al HECSA.

1965
Ajunge preşedinte al Catalana
de Gas y Electricidad şi
înﬁinţează împreună cu Exxon
societatea Gas Natural SA.
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final, în 1969 soseşte primul transport.
În aceşti ani, Pere Duran a fost de
asemenea preşedintele companiei
Hispano-Francesa de Energía Nuclear,
care a construit centrala nucleară de la
Vandellos în Tarragona, cu tehnologie
franceză care foloseşte uraniul natural
pusă la dispoziţie de Electricité de
France. Menţine o relaţie de prietenie
cu ministrul Industriei, Gregorio Lopez
Bravo. Va avea de asemene funcţia
de administrator al Comisiei pentru
Promovarea Autostrăzilor din cadrul
Ministerului pentru Lucrări Publice, ca

moartea lui Franco, ceea ce a însemnat
reorientarea societăţii Gas Natural spre
promovarea de noi companii, în contextul
unei crize economice iminente. În
perioada de tranziţie spre democraţie,
Pere Duran a fost una dintre persoanele
cele mai active şi cu una dintre
cele mai bune poziţii datorită relaţiei
lui permanente cu spectrul politic.

PERE DURAN
FARELL. BIOGRAFIE.
Autor: Pere-A.
Fàbregas.
Publicată de editura
RBA.

Nu se vor materializa proiectele
ENAGAS care multiplicaseră
angajamentele de cumpărare de gaz,
fapt ce va dezlănţui un grav conflict

Pere Duran a avut un rol remarcabil în internaţionalizarea companiei Gas Natural, în special în
America, aportul său culminând prin realizarea proiectului gazoductului Magreb-Europa
şi consilier RENFE şi al Adunării pentru
Energie Nucleară, şi preşedinte al La
Maquinista Terrestre y Marítima, dirijând
proiectele companiei Shell pentru
o rafinărie de petrol în Catalonia.
La începutul anilor şaizeci, regimul
îşi schimbă poziţia şi astfel se creează
ENAGAS care obligă compania Catalana
de Gas să îi vândă centrala din Barcelona
împreună cu contractele de aprovizionare
din Libia şi Argelia în 1975, contractul
semnându-se la numai zece zile de la

cu Argelia în anii optzeci. Va interveni
Guvernul şi va reduce investiţiile pentru
energia nucleară, favorizând creşterea
sectorului de gaz natural.
În 1984, renunţă la preşedinţia
Consiliului de Administrare a Catalana
de Gas şi va fi desemnat preşedinte al
Adunării Generale a Acţionarilor.
În 1991, La Caixa şi Repsol, decid
încorporarea companiei Gas Madrid
la Catalana de Gas, sub numele
de Gas Natural SDG, şi îl propun
pe Pere Duran ca preşedinte.

Va dirija atât dezvoltarea pe teritoriul
Spaniei, cât şi internaţionalizarea
companiei Gas Natural SDG, acţionând
în Argentina şi apoi în Brazilia,
Columbia şi Mexic. A dus la bun sfârşit
achiziţiile de la ENAGAS, recuperând
centrala din Barcelona şi alte active.
Activitatea sa va culmina cu proiectul
gazoductului Magreb-Europa.
Renuntă la preşedenţia societăţii
în 1997, este desemnat preşedinte
al Fundaţiei Ortega y Gasset
în Madrid şi moare în 1999.

Autoritate
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Fără Pere Duran, sectorul
gazului natural din Spania
nu ar fi cunoscut dezvoltarea
actuală. Abilităţile de conducere
şi cunoştinţele sale au fost
recunoscute în întreaga lume,
în Argelia partea din gazoductul
Magreb-Europa a primit numele
Pere Duran Farell. În fotografie
alături de Regele Juan Carlos I.
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universitar la ESADE. 5. Pere Duran, ultimii ani.

1975
Catalana de Gas este obligată
să vândă societăţii ENAGAS
centrala din Barcelona şi
contractele de aprovizionare
cu gaz din Libia şi Argelia.

1984
Renunţă la preşedinţia
Consiliului de Administraţie
al Catalana de Gas şi este
numit preşedintele Adunării
Generale a Acţionarilor.

1991
Devine preşedinte al societăţii
Gas Natural SDG, care ia
naştere prin înglobarea
companiei Gas Madrid de
către Catalana de Gas.

1999
Moare în Barcelona, în
momentul morţii ocupa
funcţia de preşedinte al
Fundaţiei Ortega y Gasset.

